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Herr EBERHARD ROSEN, Medicin* Doäor och
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Herr ANDERS SWAB, Hof- Junkare, Direfteur vid

Ädelfors Gnll - vårk.
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ACADEMiENS
HANDLINGAR,

För Monaderna
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År 1757,
P R JE S E S

Herr CARL ALBR. ROSENADLER.
KongU Secretcrare.

Om

y inrättningar

pä Skepp,

e Naturkunnige hafva genom oftridiga ron.

bevitt, at intet djur kan lefva, ja ingen

ort våxa
3 utan lurt* Åt de ock icke långe

trS-
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trifvas, utan omväxling äfluft, och at månnifkan
i fynnerhét ftundeligen behojver ny och frilk luft,

år lika otvifvelaktigt : ty fatom pld ej långe kan
brinna uti et tåpt ram, utan flocknar, få fnart

han fortärt den tilgång af luft han funnit, eller få

friart han rofvat ifrån honom de particlar eller de
egenfkaper, fom gifva elden lif j få kan ock ic-

ke månnifkan långe uthärda utan vader- växling.

Den luft, fom medelft andedrågten en gång gått

genom våra lungor, har i det famma förlorat den
fpånftighet, den lifaktighet, den vårt lif veder*

qvåckandc egenfkap, fom FMynen dåruti ned-

lagt, och år fedan odugeligtilandedrågt,tildes ge-
nom bkrtning med ren luft, genom rorelfe eller

annan upfrifkning, des förra kraft blifvit honom
återftåld. Vi infupe i hvart ande * drag, vid pas

Af cubic - tum luft, och behofve fåledes
,
enligt

TrieWalds uträkning, 1196 cubic -fot ren luft

om dygnet. Dårforc fortares och fivåmmes gan-

fka fnart den uti et tåpt rum inneflutna luften,

och år fedan icke allenaft onyttig , utan ock fka-

delig for var hälfa.

En af de smgelågnafte tjenfter luften gor ofk,

beflär uti den fvalka han gifver vårt blod , da han

filas genom lungorna : f6r den orfaken bor luften

vi andas, vara kallare ån vart blod , fom hos en

frifk mann i (ka gemenliga har 3 5 eller 56 graders

v5nna, efter de Svcnfka Thermoriietrarna. Är
h ften ^o grader varm, fåfom pa de hetafte Som-
rr ardagar , må en månnifka forfmåkta : få varm
fom blodet, eller varmare, qvåfver ofs eller for-*

orfakar fjukdom, ehuru han eljeft år ren och frifk.

Luf-

1
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Luften förlorar ock fin lifaktighet, blott ge-

nom ftillaftaende, hvar på vi ej fällan fe prof uti

djupa grufvor och- brunnar, källare och grafvar,

fom långe varit tåpte. De fom ovarfamr. dar uti

gå ned, plåga ofta, nåftan i ognableket , do.

Forfigtigheten fordrar dårfore, at de fom (kola

gå ned pä fådana ftållen, altid for il nedflåppa en
hund eller annat djur 5 eller ock fora fram for fig

et brinnande ljus: ty om djuret mår illa eller Iju*

fet fiocknar, är ej rådeligt at gå längre.

Stillaftående luft angriper jåmvål döda ktppf
par, fororfakar mögel, råft och fnar forruttnelfc

på alt hvad rota år underkaftadt. Dårfore år vå-

dervåxling icke allcnaft månniffcors famt alla djurs

och växters förnam Ila lif, utan tjänar ock at con*
fervera andra kroppar.

Uti Skepp åro flora rum och iholigheter*

hvaruti luften år nåftan aldeles mftångd. Han fin-

ner pa fomliga ingen annan opning, ån genom nå-

gra luckor på däcket, fom äro fmå, i jåmforelfé

emot holflkeppets rymd. På Hora Skepp, fom
hafva flera däck och afdelningar, hafva väl fom*
liga rum någon väderväxling genom luckor och
väder - trall på däcket 5 famt genom Stycke - por-

tar och gluggar på fidorna : men däremot år ge-
menfkapen med den yttra luften nåftan aldeles af-

fkuren for de nedra rumen, hvaruti ftorre delen
af Laddningen, med tackel och tyg, Proviant
och Atmmition m. m. borde forvaras, men tillika

med Skeppet, af den ftiliaftåeade, fkånida och
fuktiga luften fnart fordårfvas.

Når
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Nar mycket Folk år om bord , fkammes luf-

ten ånnu fnarare. Det emellan däcken trångbod-
da mantkapet uptager fnart med andedrågtcn all

den rena luft der finnes, eller genom luckor och
opningar kan inkomma. Dunfter af månnilkor
och af de mångfaldiga roteliga åmnen på et ut-

ruftadt Skepp finnas, få val fom af det på kolen

qvarblifvande ruttna vatnet , fom ej få noga kan
utpumpas, intaga den rena luftens ftålle uti ru-

men, och kunna ej annat ån fororfaka en olidelig

Hank, fom foder vantrefnad och (jukdom hos be-

fattningen. Kommer hetta dårtil, fom på var-

ma och lugna Sommardagar ma (tc blifva odräge*

lig uti Skepps- rumen 3 lårer ingen vara få kän-

flolos, at han icke oroar deras tilftånd, fom ofta

många veckor och månader nodgas lefva i fådan

luft, och finner nödvändigheten af de medel,
hvarigenom väderväxling kan åtiadkomrnas , både

uti de ofra rumen och uti de nedra.

I åldre tider brukades icke i allmänhet få flo-

ra Skepp, fom nu. De gamlas Ölogs - Fartyg

liknade mycket våra Galerer, på hvilka befatt-

ningen ej bodde under däck, och hade altfå foga

olågenhet af ofund luft. Sedermera
i

då flora *

Skepp med flera däck började byggas , var en

läng tid brukeligt, at Cabyfan, hvartiti maten
tilredes for befattningen, hade (it rum nedre uti

holfkeppet. Eldens dragande i Cabyfan under-

höll då tiiråckelig god väderväxling ; den gamla

luften gick ut genom rök - gången : ny inkom af

lig fjelf genom luckor och opningar. Men få

fnart Cabyfan flyttades up på ofra däcket, af or-

fak at defs förra Station anfags fåfem äfventyrlig

for
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for elds- våda, blef luften i holfkeppet dårige*

»om lika fom dömd til evigt fångelfe.

De fjöfarandes olågenhet och flcada deraf,

nödgade dem at vara betänkte på medel til defs

forekommande. Jag vil i kårthet anföra de för-

nam (ta fått ^ fom blifvit påfundne at fkaffa väder-

växling på fkepp, både närde ligga i hamn, tö-

rne och aftaklade, och når de åro utruftade, un-
der Segel, med laft och befattning om bord. Jag
årkänner mig härvid hafva haft god anledning af

tvånne til Kongl. Vetenfkaps Academien ingifne

fkrifter: den ena af Academicns framledrfe Leda-*

mot. Vice Amiralen, Herr Lejonankar dert

andra af Academiens Ledamot
, Skeppsbygg-

måftaren vid Kongl. Örlogs - Flottan , Herr
Sheldon.

Et Skcpp,fom ligger i Hamnen aftakladt,loper

f^ra at genom fuktighet, rota, mögel och fvamp-
våxt fordårfvas, om det icke vårdas och väder-

växling dåruti underhålles. Til den andan år våt

nödigt, at luckor, vådertrall och portar dageligen

hållas opnc, at luften fritt får fpela derigenom.
Dårtil tjena ock opna plankc-gångar eller luft-hol

i rummen på garneringen, fom pä fomlige Fartyg
åro inrättade. Men emedan denne väderväxling

ftråcker fig foga längre, ån til de ofra rummen,
fom ftä ofver vattnet, och hinner icke til de ne-

derfta, hvareft han år lika nödig $ måfte man vara
omtånkt, at med konft antingen upfordra den ftii-

laftående qvalmiga luften, eller dit nedjaga en ny,
Dårtil tjäna väl de vådervåxftngs.inråttningar,fom

egenteligen åro ämnade at brukas, då Skeppet går

under
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under fegel och fom råttnu fkola omtalas v dock
til undvikande af {torre koftnad och moda , plåga
andra lättare utvägar forft upfokas. Sadanc åro,

drag-ror och trummor uti (tycke- portarna, hvil-

ka gå ned er uti hoMkeppet : Vader-trummor af

likhet med fkorftenar och kakelugns drag: flitigt

fopande
5

fkrapande, fkoljande, (länkande med
ättika, och fådant mer. Under- Skeppsbyggmå-
Haren i Carlscrona, Herr Fornell, har nyligen

påfunnit et väderväxlings-ror, i öfra andan torfett

med et ftort
, fyrkantigt, tratt-likt Kåril af fr|„

Tratten vrider fig omkring , formedelft en gent
emot vidhäftad vinge eller lijårt , at han altid ftår

med opningen emot vinden , då den ofre frilke

luften af blåften indrifves genom tratten och röret

ned uti Skeppet Hvar emot den cjvafde förut i

Skeppet ftiliaftåendc luften, på andra ftällen går ut

genom drag-ror. Denne väderväxlings Machine,
fom drifves af vädret och ej behofver någon tilfyn,

har befunnits hålla Skeppen inuti rena och torra,

fria for fvampvåxt och fuktighet, få långe de

varit i laget. Men i fall defle medel icke funnos

gora tiifylleft til Skeppets vidmagthållande, nod*

gas man gripa til någon af de konftigare väder-

växlings-inrättningar, fom åro upfundne at bru-

kas på (jon, hvareft de förre antingen aldcles ic-

ke kunna nyttjas, eller åro otilråckeiige.

Ty då et Skepp årlaftadt och under fegel, få

ftycke-portarne icke vara opne når det ftarktblå-

fei\ I lugnare vader vågar man ock fällan, af

fruktan for häftigt påkommande ftorm, at uplå-

ta mer ån några få, Om de ock upiåtas, gor

det litet til faken, når yttre luften ej år i ftark

rörel*

i
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fSrelfc. Fartyg, fom féra Ipanmåi och andra fot

våta omtolige varor, måtte gemcnligen hafva hc-

la garneringen tått diktad och drifven, då ingen;

luft fig kan intränga. Luckor och trall på däc-

ken kunna och bora vål gemenligen ftå öpne j

men den i Skeppet inneflutne luften år lika fom
dod, har ej dyrka och fpånftighet nog, at emot
den öfra luft-columnens tryckning ftiga up til nå-

gon myckenhet, genom dc trånga luckorna. Han
måtte med våld utdrifvas. Den ringa del af frilk

luft, fom åndteligen formar inkomma, Hannar
matt imelian ofverfta däcken, och gifver liten

eller ingen fvalka åt de ncdra rummen.

Drag-ror af den art, fom åro forr omtalte
och i laget brukelige , hafva icke rum på et ut-*

rultadt Skepp. Här tarfvas andra och kraftigare

medel , i fynnerhet om viftandet på (jon blir lång-

varigt: om befattningen årmanftark, fåfom på
Krigs* Skepp : om Climatet eller årstiden år varm:
om ljukdom fig redan inritat.

Atimogeligafte måtto hållarummen rena och
fnygga : at oftaft roka dem med fvafvel, enris, el*

ler våiluktande helfofamma krydder : at ftånka

dem med vin -ättika, dåruti hänga kläder dop-
pade i ättika, eller gjuta ättika på heta kulor *

at, då det icke redan är for varmt, med kol-eld

upvårma Stånd- Cabyfor eller fmå järn-ugnar, fom
flyttas hit och dit i rummen: frihet for folket, at

dageligen hämta frifk haft på däcket $ med meta*
har alt fin goda nytta, och bor ick* forfummas*
men gor ej tilfylleft , då det kommer an pl
längre tid. Huru fkola de fjuke få någon veder*
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^våckelfe, lom {jelfve icke forma féka den? Va-
der- feglen göra båttre tjånft. Man fåfter i lagom
blåfl, et mindre fegel under ftor-feglet, och lå-

ter den fmalare andan falla ned genom luckan.

Seglet utfpånnes til den lutning emot vinden, at

vädret, fom dåraf upfångas, ftutfar eller halas

ned uti rummet, hvareft han fprider fig, me-
delft den fart han hade tilforene, och anfenligen

fvalkar famt genom andra opningar uttränger den
gamla luften. Vader- (längor nyttjas på Itorre

Skepp. De göras af fegel-duk, iz til if alnar lån-

ga, til fkapnaden fom Conifke trattar > hafva i of-

ra andan ftor vidd, fåfom et gap, nederåt utfku-

rit och få belkaffat , at når flangan hiffas up emot
vinden, tränger fig vädret in genom den breda
opningen och drifves utfore ned i flangan, fom
år med Tunn -band utfpånd och ledes med fmala

andan neder uti Skepps- rummen. Detta fått at

fkafFa väderväxling, det båfta, fom var bekant

for år 1740, och fom ånnu af mänga hålles for til-

råckeligt, år i nodfall och då ingen annan utvåg

gifves , icke til forkaftande. Minfta eftertänka

gifver likväl vid handen, at både vader fegel och
flangor åro onyttige i lungt vader, då väderväx-

ling båft behorves. De hafva ock , andra ölägen-

heter at fortiga, fom Herr Watson anfört i K.
Ängelfka Societetens Handlingar for år 1742, pag#

62 , tvånne hufvudfakeliga. De gora alt for hä-

ftig ändring itrån varm til kall luft , fom ej be-

kommer de fjuka val. De jaga ock gemenligen
den ofunda luften utur de ofra rummen ^ ned uti

hoHkeppet, i ftållet de borde drtfva honom ut.

Atminftonc hafva de nedre rummen foga gagn af

denna väderväxling.

At
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At de icke gora de fjofarande nöjaktig tjånft,

behåfver ej annat bevis, än at deffe Händigt be*

fvärat fig ofver qvalmig ofund luft, ehuru tfitigt

de brukat vader - feglen : at de enhålleligen 6n«

fkat, det båttre väderväxlings inrättning kunde
påfinnas, famt at handlande Folk - flag och Sjo-

magter med belöningar hugnat dem , fom något

nytt påfund upgifyit. Sedan de länge och for*

gäfves väntat , framkommo inom kart tid
5 fyra

fådana påfund,

DESACt/LiÉÄS tipvifte, af 1754^ lor Rongl
Ängellka Societeten, en machirte at åftadkomma
väderväxling i Hofpitaler och Sjuk-hus, hviikea

ock, i brift på båttre, kunde nyttjas på Skepp.
Denne förbättring på de få kallade Heffifka Puftar

eller blås^machiner, år belkrefven i bemålte So*
cietets Handlingar" for år ty$f $ och kan med rin-

ga kraft fatta luften i ftärk rårelfe ^ famt drifva,

honom genom ror utur et til et annat rum. Meit
jag viimig därmed, fåfom mindre fördelaktigt på.

Skepp, ån de följande, icke uppehålla.

Ar 1741 upgåfvoS tvåtlne nya öch fofdelakti*

ga påfund, fom Voro hVatatinaft få like ^ at de
nåltan kunna anfes for et och det fäftiriiä* De-
ras upfinnarej vår i lifstideti befomligeCapitäind

T Rtéwäld , och deti vittfe KottgL ÄngeifkaSö-
tietetens Ledämöt^ DoéfcörHALfcs^ markte fjelf*

ve denna likheten, och beftridde hvarannan up-
finilings-hedreri. TrIEWALö upteddé fin väder*

Växlings Machine i September månad , år 1741 *

åfhSii Korigl. Privilegium på defs förfärdigande i

Ofåöber manad, och hade redan inom arsts ilut af

B 1 Tryc*

•
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•

Trycket utgifvit en beråttelfe om defs bruk och
nytta. Forfok därmed anftåldes på Kongl. Or-
logs - Flottan ,

nåftfoljande året , med den fordel,

at icke allenaft ftorre delen af Kongl, Svenfka

Krigs -Skeppen blefvo därmed, på KongU befall-

ning , ftrax forfedde , utan dåraf betingades ock
farama ar ,

några til Frankrike. Ugfinnaren biet

hugnad med hederlig belöning, bade af Kongl.
Svenfka och Franlka Regeringen,

Hales beråttar dg hafvagifvit Kongl. Än-
gelika Societeten del af fit påfund, i Maji Må-
nad, x£4i* men utgaf intet af Trycket dårom,

forr ån ar 1743 , då han ej ånnu gjord t forfok där-

med, mer, ån på et i hamnen liggande Skepp, utan

beropar fig pa forfok, fom voro gjorde i Sverige.

Hales fyhes altfå forft hafvä tånkt på denna Ma-
chine, men Triewald forft hafva bräkt henne

til fullkomlighet, och upfinnings- ratten kan in-

gendera med fkål betagas. Huru ofta har icke

håndt , at tvanne på en tid råkat på en tanka ?

Vår Triewald har vifat flera prof af fnille

nog* at kunna påfinna en fådan Machine, utan

annan gifven anledning, ån af det behof Fäder-

neslandet dåraf hade , juft då Flottan höll up-

på a t utrullas,

Hans väderväxlings machine år tydeligen och
sned bifogad ritning belkrefven uti denna Kongl*

Vet. Acad. Handlingar for Oéfcob. Nov. Dec.

1744. Hår behofves icke uprepa mer dårom, ån

at den beftår af tvånne runda blås-bålgar, ftälda

på ofverfta däcket, lämpade til ror, fom gå med
flere grenar aed uti Skeppet til alla rum , hvar*
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igenom luften kan updragas likafom med pump-
ning. Den ena pumpen kan i haft och når man
vil, förvandlas til et tryck -verk, och ny luft

därmed nedtryckas, til hvad rum i Skeppet det

profvas nödigt. Öm orfaken, hvarfore Machi-
nen federmera ej blifvit nyttjad på Flottan, oan-

fedt forfoken flagit val ut, viije vi hora Herr
Sheldons beråttelfe. Forfoken med Triewalds
machine^ fager han, fom Jkedde pä Flottan , under

expeditionen i Vinjka viken , åren ij^z och 1743,
hafva befiyrkt^ at den förorsakar tilräckelig väder-

växlings både imellan däck ocb i hol-fkeppet* Den
håll fä profvet 1 at bruket därmed mäfle uphora, då
de fjuke klagade ofver alt for flor känning däraf \ nog

Sfvertygeligt bevis , at påfundet har den päfyftade ver-

kan , och at ändamälet kan än närmare vinnas , når

temperament i akttages. Det fynes, fom hade man
alt for flitigt eller häftigt brukat våder- pumpar*
na, eller ock, mer ån behof varit, nyttjat tryck-

verket, hvarigenom de fjuke alt for häftigt blif-

vit forfatte utur en ftark hetta uti en kylande

luft, eller legat uti drag: ölägenheter, fom ic-

ke en gång en friik månniöca tol; men fom formo-

deligen hade kunnat forekommas genom måtte-

ligt pumpande och alla rörens tilftoppande, fom
ga in uti ofre rummen. Det behöfves ej mer,
än utdraga luften utur de nederfta rummen, då

den uti de ofra rummen nödvändigt drager fig dit

nederåt, och fri(k luft i defs ftålle fjelfmant och
helt fakta infinner fig genom luckor och öppnin-

gar, fom aldrig bora tilflutas. Tryck-verket be-

hofver fållan eller aldrig nyttjas , och då låra de
fjuke aldrig få orfak at klaga, utan fnarare atfåg-

11a fig ofver väderväxlingen.

B 5 Ha-
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Hales Ventilator, eller fom han fjelf kallar

honom. Skepps-lungor, år af honom val befkref-

ven uti en fårfkild bok, A Defcription of Fentila*

torSj trykt i London, år 1743, i O&avo, bvar-

uti ock mycket annat, om luftens egenlkaper och
väderväxlings nodvåndighet^iV anings- rum, Kyr*
kor, Hofpitaler, Magazmer, Grufvor, Fång-hus
jn. m # finnes med fårdeles mogenhet anfört af

denne ibland vår tids ilörfta naturkunniga räkna-

de Mannen. Han har ock federmera, uti Kongl.
Ängeifka Societetens Handlingar ingifvit ytterli-

gare ron och anmärkningar om detta nyttiga på-

fund. Det beltår af tva par biås-bälgar, gjorde

nåftan fäfom Orgel puftar, fom ftällas påneder*
ila däcket, och genom et enda ror utdrifva den
ofunda luften utur nedra holikeppet, i hvars ftålle

frifk luft af fig (jelf inkommer genom luckorna,

fom vid genomfarten fakta fvalkar de ofra rum*
inen och drager med fig deras (kadeliga luft. Än*
gelsmännerne voro mindre qvicke, ån vi, at an-

taga detta nya påfund 5 men hafva däremot va*

rit ftadigare, at behålla det, fedan de en gång
med noje funnit defs goda verkan. Det bru*

leas ännu på många Skepp i Ängland , oaktadt

S u t t o n s nyare och fördelaktigare vådervåx*
lings inrättning.

Frågas, bvilkendera inrättningen år båttre,

Triwalds eller Hales? Så göra bagge alde»

les nöjaktig tjanft , hvad hufvud- affigten angår,

Ätilviinaden beitår fornårnligali i mer och mindre

beqvämlighet i bruket. Den ÄngeHka Machi-
pen år mera konftig, fammanfatt och koftfam,

fhiden Svånlka, fami; intager rnycket mera rum:
en
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en betydande omftåndighet på et utruftadt Krigs-

Skepp, hvareft altid år trångt. Om Machin^n
ftår mindre i vägen eller til hinder på ofver (la däc-

ket, ån på det nederfta, lemnas vederbörande,

at fjelfve profva. Bagge Machinerna hafva den
olägenheten gemenfamt, at de fordra ftåndigt ar-

bete och hand- kraft, at hållas i rörelfes men den
Ängelfka kan drifvas af tvånne karlar, då den
Svenfka kråfver fyra: enförmon, fom fynes nå-

ftan upvåga den förra, hvÄken flog ut til den
Svenfkas fordel, få framt icke arbetet på något
fått kan lättas med den fenare. Triewalds Pli-

ftar åro af fmordt låder , kunna låtteligen hårdna,

fkadas af råttor eller eljeft komma i olag. I de
Ängelfka år vål intet låders men deras många
ventiler, luckor, kiftor och tilbehor torde rått få

ofta giftna och behofva lagas. Ängelfka Venti»

latoren lemnar luften under nederfta däcket nå-

ftan orörd : den Svenfke renfar anda ned til

pump - fodet, hvareft luften plågar vara af det

ruttna vattnet få anftucken, at det ofta (kal vara

lifsfara for dem , fom nodgas gå dar ned at nå-

got laga. En forftåndig man , hvilken får machi-
nen under fin fårfkilda och ftåndiga vård, larer

finna utvägar at afhjålpa eller minflka de flåftafvå-

righeter, och gora fullkomligt gagn med hvii-

kendera honom anbefalles at nyttja. HerrSHEL-
don, en få förfaren, fom ovåldug domare i det-

ta ämne, lämnar Triewalds Maehine företrä-

de , i anfeende til beqvåmligheten.

Om intet båttre och beqvåmligare medel
vore upfunnit, at renfa och upfrifka lutten om
Skepps-bord, ån någondera af forenåmde Venti-

B 4 lato-
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Jatorer, år ingen tvifvel,at ju en afdem borde va-
ra inrättad pä alla Krigs-Skepp, få vål fom andra,

hvilka fora mycket folk, -eller plåga hafva olägen-

het a£ ofund luft» Hvad hjälper, at Machinen in-

tager något rum, fordrar arbete och år litet kin-

Icog? år icke båttre, at något arbeta, ånlefva uti

en odrågelig ftank , eller tilfåtta hålfa och lif?

Vattu* pumparna kråfva ock arbete : fkulie man
HM re vilja låta Skeppet gå i qvaf, ån bemöda fig

jned iemf Sjo^folket behofver deffutom rorelfe,

i briit hvaraf , de åro mycket underkaftade fkor-

bjugg, hvartil ofund luft dårnåft bidrager. Sa
nyttigt och for det allmänna dyrt folks lif, fom
Sjo-folkets, bor viflerligen omt vårdas, om det åi)

ftuiie {ke med någon deras egen moda och oluft:

ån mer, om ändamålet kan vinnas utan dageligt

arbete och olågenhet, fåfom med Suttons vä-

derväxlings inrättning, hvars beskaffenhet och
f&rmoner jag hår näft vil anföra,

PEHR WARGENTIN.

FÖRSÖK,
/It med EleBrkHetens tilhjälg drlfva
Växter, gjorde i Stockholm, ar 1754

>

Af
EDWARD FR. RUNEBERG.

bland <3c underliga Elektricitetens egenfkaper,

fom fenare tider uptåkt, har den , medclft

hvilken plantors tilvåxt blifvit befrämjad, for-

drat , efter wiitt tycke , ytterligare forfok.

Det

\
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Det år bekant, at Herr Mambrax i Eden*
feurg gjorde , är 1746 , Eleétrifka forfok med
tvånne Myrtenträd, fom fedan de hela O&ober
Månad blifvit eleétriceradc, flogo ut qviltar och
knoppar, hvilkct de oelc&ricerade Myrten-trådeq

icke gjorde.

Herr Nollet har ele&ricerat Senapsfron^

tnen allcnaft åtta dagar, och återtagit famma for*

fok flera gångor -

y Han har hvarjegång funnit an-

ledning at fl uta, det Eleétricitcten befrämjat de-

ras växt. Herrar Jallabert,Bose och Menon,
hafva med åtfkilliga blom fler gjordt famma forfols

gch {lut-fats y men på nog karta tider,

Når man med defla forfok har jåmfort den Et
le&ricitetens kraft, fom Herr Pivati trott (ig

genom ron hafva funnit , at Elektriciteten föror-

lakar en ovanligcn ftark växternas utdunftning,

har man haft god anledning at mifstro någondera
af defla två dags forfoken«

Utom detta, har den flutfats man vågat draga
af defla två flags forfok, vant, efter mina tankar,

alt for allmän $ ty fall ån tvånne ele£tricerade

Myrten-trå vuxit fortare, ån oekétricerade, kan
man ej vara förfåkrad at Elektriciteten förorfakar

famma fkyndfamma tilvåxt, eller ikal göra dylik

verkan på alla tråd af famma flag, v

Samma anmärkning har man arven fog at

gora ofver Pivatis Ron, om man ock ikulle vil-

ja medgifva honom fjelfva tfaefin.

B j Hv^d
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Hvad det förra angår , har jag i följande for-

lok fatt anledning at tro, det Elektriciteten hindrar

hampans och den blå Maiiens tilvåxt ; men fom
allenaft et enda forfök år därmed gjordt, vågar
jag icke at Huta något däraf.

Deffa oafgjorda mal hafva foranlåtit mig, at

verkftålla följande forfok med mandlar, for at fin-

na, om och hvilken verkan Elektriciteten ville

gora uppå {kal- frukt.

Väderleken år hår for hvarje vecka anförd 5

Barometer och Thermometer, fom man under
hela forföket forgåfves väntat, har man mail va*

ra förutan.
Vi

At finna atfldllig Elektricitets relativa ftyrka,

har jag inrättat en fa kallad Elektrometer, hvars

befkrifning, for unvikande af vidloftighet, hår

utelämnas. Det vil jag allenaft nämna, at No ta-

lets Eleétrometer, fom medelft (kuggan af tvån-

ne hängande trådar fkal vifa Elektricitetens ftyrka,

år nog konftig och ovig, fimt at Herr Waitzes
kan ej nog tydeligen fullgöra fin Ikyldighec : och
utom detta, år vid båda deffa {lags Elektrometrer

ånnu ej utrönt , i hvad mön Elektricitetens (tyr*

ka förändras, for hvarje vinkels förändring på E-
lektrometern.

Jag härvid deffa forfok betjånt mig få val af

en egen, fom af Herr Nollets, undantagandes,

at jag fällan brukat ljus at utmärka (kuggan, och
efter Herr Nollets Eleétrometer år befkrifven,

vil jag efter den famma gifva tilkånna, hvad jag

kallar ftark
,
medelmåttig och fvag Elektricitet.

Nar
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Når trådarna näppeligen eller ock litet fkil-

jas åt, kallar jag den Elektriciteten fvag-, när de

fkil jas åt til 90 grader vid pafs, få kallas han me-

delmåttig ; men når de drifvas ifrån hvarannan fa

långt, ar de formera en råt liniå, eller om de lyf-

tas ånnu högre up, få at den vinkelen de forme-

rat, blir (torre ån i8o grader, kallas Eleétricite-

ten fiark.

Klockan 12 hvar dag åro både de eleftrice-

rade och oeleétricerade plantorna måtte med en
därtil inrättad och i decimal tum och linier för-

delt måttftock ; hvar 8:de dags tilvåxt i decim.

Jinier år på bifogade Tabell for hvar och en planta

upteknad, fomdär har fin egen colurnn.

De plantor, fom med Latinfke bokftåfver åro

utmärkte, betekna, at de åro electricerade \ men
de med Grekifke Chara&erer nämnde, åro de
oele<5tricerade.

Jag har ej, hvar gång jag lyktat at eleétri-

cera
,
bårttagit Eledfcricitéten at cylindern eller

få kallade Condu6teuren och glas-pallen, utan lå-

tit altfammans llå ele&ricerat qvar, hvilket kun-
de ofta racka hela 10 a i f minuterne; men ledan

jag applicerade glasflafkan til pallen, på fått fom
Fig. L Tah.I) vifar, varade Elektriciteten myc-
ket längre.

Den4julii, klockan p formiddagen, fattes 16
Krakmandlar, iq i tvånne trå- lådor, hälften i

h vardera, och 6 i tvånne oglaferade ftenkrukor,
åfven hälften i hvardera, aliefammans lika djupt.

Af deffa eleöiricerades en trå-iåda och en ilen-

kruka, den andra trå- lådan och ftenkrukan ftodo

altxd

\
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altid oele&ricerade brcdevid. Bada lådorna Vo-
ro i det nårmafte likrymliga, åfven fom ock ften*
krukorna voro fins imellan.

På hvardera afdefla kåril kunde Solen ej fin-

na längre ån 4 timmar om dagen, igenom en vinds-

luft, fom vande fig mot Sydvåft. Således hafva
plantornas vilkor varit i denna omftåndighet nog
knappa.

Kårillen blefvo fyllde med god, taft: något
fandblandad trägårds -jord, fom Brut ganfkavål
blandades och arbetades. t

Man har til Elc&ricitetens upvåckande bc^
tjånt fig af en liten glas-kula, af 7 dec. tums dia-

meter) menen fror Conduéleur af fortent järn-

black, af 6 fots långd och it. dec. tums diame-

ter. Af de med bokftåfverna a
%

k r d 9 g, <?,

/, / utmärkte punéler, kan man fe mandlarnas

lagen. C år hufvudet af en jarnbult af 4 liniersf*

diameter, och ftråcker fig inemot lådans andra

lida-, til denna buk fammanflota de 4 ftåltrådarna

o, p > ftåltrlden q ftråcker fig neder til

bottnen af krukan > den ofriga tilftållningen kan

fes af Fig. L Tab. I.

Den f Julii begyntes med ele&riceringen.

Den 6 vattnades alla kårilen med fjovatten af Må-
laren, få at båda lådorna fingo lika mycket, åf-

ven fom ock båda krukorna fingo fins imellan li-

ka mycket, hvilken jämlikhet aitid togs i akt

vid vattnandet*

Af et förfSk jag tilforene gjordt med man-
del-plantering, fruktade jag, atdeffa mandlar fkal-

le ingendera Växa, efter de voro allefammans lät-

tare,
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tare,ån vattens fordenfluil fatte jag 8 bjugg-koril

och 16 hampfro-korn, afhvilka hälften af hvar?

dera flaget eleétricerades.

Den 8 Julii upkommo körnbrådd och hamp*
iland i de eledricerade kårillen, men ej i de oc-

leftricerade. Den p upkommo dc oeleftricerade,

faft båda flagen voro mårkcligcn fpådare , ån de
eleétricerade.

Den 11. Pefla 8 dagar hafva kårilen blifvitp

ele£tricerade 38 gångor. Väderleken har varit målt
rågnaktig, fä at knapt någon dag aflupit utan rågn

Elektriciteten har ock måft varit medelmåttig.

Den 1 f
fattes 4 ftyckcn blå Mais-korn , två i

deneleétnccradeochtvå i den oeleétricerade lådan.

Hårtils har den ele£tricerade korn -brädden

och hamp-ftånden varit både längre och frodiga-

re, ån de oeleétricerade 5 men nu begynte de oele-

étricerade at hinna up dem*

Den 17 voro hampflånden och korn- bräd-

den uti de oeleétricerade kårilen få frodiga och
långa, fom uti de eleétricerade. Uti den clefltri-

cerade krukan voro ånnu inga upkomne*

Defi 18 var Elektriciteten fvag, torde hånda
for någon fuktighets ikul i luften, fororfakad af

det tilftundande rågnvådret. Den 1 3 och 14 fifl>

lednc, var väderleken lika fom i dag, icke defto

mindre var Elektriciteten då medelmåttig $ månne
Ek&riciteten har känning af inftundande rågn*

vader, genom något annat medel år luftens for-

utgående fuktighet? I Augufti Måaad yppade
ftg flera flika anledningar,

X)e;s*

*
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Defla 8 dagar hafva kårilen blifvit ele&rice-

rade 4f gångor. Ele&riciteten har måft varit me-
delmåttig, och väderleken nog rågnaktig.

Den 19 och 24 varnades kårilen. Den z?

:

Defla 8 dagar hafva kårilen blifvit eleftricerade

32, gångor; tvånné dagar var Elektriciteten itark,

eljeft medelmåttig. Några dagar hafva varit kla-

ra, och et par rågnaktiga.

Den 19 Julii fyntes i den ele&ricerade kru-

kan , mullen vara uphogd på tvånne ftållen, af

hvilka å ena ftållet en mandel-planta fyntes fram*

komma, I andra ftållet blef plantan fynlig mot
qvållen* defla tvånne mandlar måga kallas L och

Fp Likaledes fyntes nu uti den ele&ncerade lådan

tvånne Mandelknoppar upkomma, utan at hafva

högt up jorden for lig ; defla måga heta A och K*

Hampefron
9
fom fattes i den eleéfcricerade kru-

kan, komm o ingendera up; de, fom voro i den
elcftricerade lådan, hafva nu hela tiden tvinat. Pa

det at mandeltråden ej måtte hindras afdefla väx-

ter, rycktes de nu allefamman up och kårilen vat-

nades.

Den 30 måttes plantan L, fom da Var 1 li-

nier lång. Den 31 fyntes Maifen upkomma i

den oelectricerade lådan.

Den 1 • AuguftL Defla 8 dagar hafva kårilm

blifvit ele&ricerade 40 gångor } 3
dagar har E!e~

ftriciteten varit ftark * de andra fvag-, likaledes

hafva 3
dagar varit klara, de andra rågnaktiga.

Den 8 Aug« Defla 8 dagar hafva kårilea

blifvit eleärricerade jp gängor* De fyra t rfta

dagar*
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dagarna kunde ingen Eleéhucitet frambringas de

3 fenare var han medelmåttig* Mulit och rågn-

aktigt, måft alla deffa dagar.

Den 6 marktes forft en qeleétricerad mandel-

planta upkomma, och f åledes 1 1 dygn fenare, ån

de ele£tricerade* denna må heta A, efter hon har

famma belägenhet i den oele&ricerade lådan, fom
L i den eleftricerade. Den 10 vattnades alla kåri-

len} nu marktes ock mandel-plantan^ upkomma.

Hädanefter hafva alla plantorna blifvit måtte,

på famma tid och fått, fom plantan L hittils blif-

vit mått.

Deniz. Det oeleftricerade Maisftåndet, fom
den 31 Juiii upkom, fyntes i dag vilja tvinna. De
eleélricerade Mais- kornen voro ånnu ingendera
upkomne^

Den bekanta Elektricitetens Lag, at vifa fig

ftarkaft på de kroppar, fom i fig fjelfve icke åro

eleétrifke, har foranlåtit Herr Nollet, at for

fina forfok utvälja ten -lådor, at plantera fron

uti. Jag har val betjänt mig af trå- lådor jåmte
ften^t kråkor, men for famma orfak tagit den forr

omtalte prsecautionen med jårnbulten och ftål-

trådarnaj men fom jag nu tykte at plantornas til-

våxt var nog olika, i anfeende til deras längder,

få måtte jag i dag hvar plantas afftånd från når-

mafte jårn-tenen, och fant, at plantan L vamp-
kommen i linier ifrån (tältraden^ men fftod if
linier ifrån famma ftåltråd : den förra var i dag 47
och den fenare 31 linier lång. Plantan A ftod 8
\ linea når intil ftåltråden men k var 16 linier

belägen når intil ftåltråden p ^ och åfven få långt

irran
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ifrån ftåltråden m $ den förra af deffa var i dag fo
linier läng, och den fenaic 32* fåledes tyktes
frodväxtheten vilja pafTa fig tvärt emot afftånden.

Denna ordning i plantornas tilvåxt, blef hådan*
efter ånnu nogare efterfolgd, undantagandes hvad
plantan K angår, fom den 17 Aug. fick oforvaran-

des fkada afen gniftra, forn fprang ut, ju It i top-
pen af plantan emot en jårnten, fom (kulle lyf-

tas ofver kårilen^ formodeligen fororfakade det-

ta, at famma planta ville fedan intet fort, utan

flog åtfkilliga knån på fig. Af fruktan at fkada

rötterna, driftade jag ej, at flicka neder ftåltra-

1 dar vid de fmårre plantorna. Imedlertid förtjänar

denna fak flera forfok,

Den 14 fyntes mandelen G upkomma. Man
fer fålcdes, at Elektriciteten ej kunde dnfva alla

mandlarna lika fort til utfprickning 5 dock år

troligt, at mandlar behofva mindre tid til ut-

fprickning med , ån utan Elektricitetens tilhjålp
>

' fa vida han bidrager til plantors tilvåxt.

Sedan i gar klockan iz, har plantan L vuxit

8 linier, tils i dag klockan iz.

Den rf var plantan G cn Imea Ung. Deflk
/ 8 dagar hafva kårilen blifvit ele&ricerade ff gån-

gor. Elektriciteten har mäft varit ivag, och vä-

derleken rågnaktig.

Den 16. Sedan i gar har plantan L vuxit mer
an 7 linier, Oaktadt den ftarkafte elektricering,

ftod hon icke mer at bringa til få ftark växt.

Den zz Aug» Kylan , fom nu varit och år

t luften, tyckes hindra plantornas våxt. Oaktade

muten våderlek 9 har Elektriciteten dock viiat fig

itark,
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ftark b
formodelägen for kylan fkul

5 men i den-

na håndelfen har han ock icke varat långe på pah-

len; i dag varade han knapt en minut efter ele-

étriceringen, ock kunde mail tydeligen fe på ele*

étroinetern, huru fort han tog af5 famt at han
ilraxt efter elecfcriceringen fyntes taga fortare af^

|n längre derefter*

I ällftiånhtft har matt funnit * åt dl hinimeleri

varit klar och eleftriciteten ftark 9 har han intet

varat få långe på pallen, då luften varit tillika kall,

foni då han Ilar varit vann*

Defla § dagar hafva kårilleti blifvit eleétri-

cerade 74 gångor * elektriciteten har måft varit

(Vag, och väderleken rågn»iktig*

Den 19 Aug. Ju låilgre det Xiåtf på tiden g

JU mera tager kölden til och plantornas våxt af.

Herr Nollet härvid fina foifok tyckt, a£

<3e feleéfcricerade våxternevore fbådare åh de oele-

étriccrade $ mtfi det år helt visfr, at åf dcfla man-
del-plantor, voro de de£tricerade ögön&enligeö
frodigare och iiadigare*

Deffa 8 dagar hafva kårillen blifvit ele6tricé £

1'ade ällenaft 10 gångor* elektriciteten har måft

Varit ftark och Väderleken klar.

Den I Bépt Vättilades kårilleti ; t)eii fi
écife 8 dagar hafv$ Kårillen blifvit cle&rieeradö

%\ gångor % elektriciteten har vara nog fvag$ och
^åderkkea mulga och toknog»



24 1757- Jan* Feb. Mart.

Den 8 Sept. Applicerades den forromtalte fla-.

fkan til pallen. Den 9 Sept. oaktade rågnaktiga

väderleken
5
fom hela dagen varade, utvifte ele-

ktrometern ftark elektricitet. Jag tog derfore bart

flafkan, och fant , ät kulan producerade medel-
mattig elektricitet. Detta forlok itereradt, gaf
vid handen, at elcktrometern, ej utvifar hurudan
elektricitet upkommer trän kulan, utan hurudan
elektricitet år i flafkan, dåtilftållningen år med fla-

flca, fadan fom Figuren vifar
;
jag ftålte vidare f fla-

flcor til pallen, på famma fått fom flafkan X, utan

at kunna dermed tå elektriciteten långvarigare på
pallen eller ftarkare, ån med en.

Den ti Sept. Deffa 8 dagar hafva kårilen

blifvit elektricerade 40 gångor* elektriciteten har

varit medelmåttig} väderleken har varit nog mu-
len och rågnaktiga

Den 17 Sept. I dag hant knapt elektriciteten

gå bårt af pallen, forr ån han blef crfatt med en

ny. Af få val foregående fom fenare gjorda ron,

kunde flutas, at då elektriciteten, oaktad t Ha-

lkans tilhjelp, ej varade långe på pallen, produce-

rade kulan fvag elektricitet, ehuru clektrometern

utvifte en ftark.

Den 19 Sept. Defla 8 dagar, hafva kårilen

blifvit elektricerade 27 gångor 5 elektriciteten har
varit medelmåttig och några gångor ftark. Vä-
derleken vacker och kall med nattfroih

Den z6 Sept. DefTa 8 dagar hafva kårilen

blifvit elektricerade 24 gångor 5 elektriciteten har
må fl varit medelmåttig, ehuru väderleken varit

nog toknog och mulen, famt tillika kall.

Den
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Den 3 Oétob 4 Defla dagar hafva kårilen blif-

vileleftricerade allenaft sö gangor. Ele£tricité»

ten har varit tåmmeiig iiark och väderleken

vacker.

Den 10 OEt. Defla 8 dagar har man allenaft

haft tilfålle ät eleätricera 8 gangor; elektriciteten

har varit medelmåttig, och väderleken tåmmeli-
gen vacker.

Den iz Oft. tycktes plantorna L och F be-

gynna at hånga bladen, iaft färgen fyntes lika

frifk ,
formodeligen for kölden fkul; de vattna-

des nu allefamman. Den 14 Okt. framkom man-
delplantan i*

Den 17 Okt. Defla dagar hafva kårilen blif-

vit elektricerade 29 gangor; elektriciteten har

mäft varit fvag, faft väderleken vant kali och
fynts tåmmeiig vacker*

Den 24 Okt Defla 8 dagar hafva 'kårilen blif-

vit elektricerade allenaft f gångorochdet medfvag
elektricitet 5 väderleken har måft varit få rågn-

aktig, at oaktadt många forfok, har man dock
ej kunnat frambringa någon elektricitet flera gan-

gor , ån fagt åi\

Alt til den 14 Nov, har man budit til, at

fortfara med electricerandet , faft med få ringa

lycka for väderlekens oblidhet fkul ^ at man då

nödgades fluta därmed.

Den 4 Nov. fyntes ater en ny elektriccrad

mandel-planta upkomma, fom må heta Z); hon
hant ej blifva en linea lång^ fött ån den 8 Nov*

C å Des-

v
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Defla växter hade fortjent at forvaras ofver

vintcren, men i brift: at tilfälle dertil, lattcs de
i en kall kammare, hvareft de oeleÖrricerade fro-

fo bart emot Jul-tiden -

y men pade eleétncerade

fyntes ingen tvinad, förr ån den 6 Jan, I7f5 5 da
begynte de at hänga lotven •> men voro dock lika

grone til den 2,8 Jan. då de begynte at blekna, och
ändteligen at falla af i Februarii månad.

Håraf finner man 1:0, at de ele&ricerade

plantorne vål kommo forft: up , och fkoto måfta-

dels fortaft, men om eleébriciteten fororfakat den
fkyndfamheten, måfte flera ron utvifa. 2:0 At fle-

ra af de ele&ricerade , ån af de oekétricerade

mandlarna upkornmit.

3:0 At ingen af de oeleéfcricerade mandlar-

na gjord t få flora (kött om dygnet, {om plantan

X, nämligen 8 linier.

4:0 Åt ingendera af de oele£trieerade plan-

torna hunnit til den hogd, fom tvånne af de ele*

£tricerade.

f:o At fedan kölden tog til och ele&ricite-

tens ftyrka af, faktades dc ciectricerade plantor-

nas tilvåxt*

6:0 At åt eleétricejrade plantorna ej förlorat

i grofhet och ftadighet emot de oele£h*icerade>

hällt fom planten L, hvilken våxte ftarkaft af

alla, fkot åfven ifrån fin rot en telnings fona

trifdesvål, och var den 2 Sept» 40 linier lång,

och rått få tjoek fom någondera af de oele&rice-

rade af famma iångd.

7:0 At
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7:0 At medium af de elektriccrade plantornas

växt år S ziy då medium af de oelektricerades år

allenaft f3f, linea, på lika tid , då de förre blif-

vit eleltricerade 491 gångor»

For ofrigt har jag ofta
,
jemte detta forfoket,

cle£tricerat blom fter af flera flag, utan at kunna
finna det Herr Pivati lager lig anmärkt, at ele-

ktriciteten åftadkornmer en ovanlig ialicrnas ut-

dunftning i orter 5 ty under et blomfters ftarkafte

elektricering har det dock ej luktat for mig Itar-

kare, ån utom elektriciteten, på lika diftance,

hvilket borde likvål Ike, om elektriciteten gjorde
den af honom paftåddc verkan. Hvad han beha-
gar berätta

5 at det rodblå fikenet, fom utgår af

plantors lof, fom ftå elektricerade, då man rorer

vid pallen eller bek- lådan, år en elektricitetens

verkan på fältet, fvaflet eller oljan hvaraf plan-

tan ofverflodar, med mera: har jag ej kunnat fin-

na det vara annat, ån den vanliga lag elektriciteten

i allmänhet ioljer , nämligen at ifrån fpetfiga kan-»

ter vifa lig lyfande med et rodblått fiken, ofta faft

man icke rorer vid den elektricerade kroppen.

Efter de naturkunnigas antagna fkilnad på E*
lektricitet, nämligen Inre och Inre* eller rättare,

efter Herr Cancelli- Rådet Klingenstiernas
beqvåma delning i Exceffiv och Defeäiv , finner

man, at den elektricitet, fom defla plantor får,

har varit excefliv 3 om denna ilags elektricitet varit

orfaken til den tilvåxt, hvarmed defla ele6tricera^

de plantor ofverfkutit de oelektricerade , få år tro-

ligt, at lika ftor defektiv elektricitet på plantor

göra deras tilvåxt lenare, då alla andra omftåndig-

G 3 heter

1
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heter åro lika. Detta fortjenar forfok, och har,

få mycket mig veterligt år, ånnu af ingen blif-

vit utrönt $ men at få veta hvilken den båfta och
fåkraite tilftäiiningcn år for et Hikt fcrfok , få

raåfte några ron förut göras, hvarom hår icke år

tilfållc at orda.

Tabell, fom utvifar plantornas längder i linier,

för hvar åttonde dag.

L F A.\ 1 7 1VJS »
{

D A Ö

i Ang. 6

8 zp

61
i

1

44 61 42| I 6 7
'67 80 f4 IZ 16 21

IO4 !82 90\6o r° 12 41

f Septo Il8 !8(5| P8 62. 7 l 70
ti tlé 188 103 6f 79 *f 83
t? IlS : 88 107 67 80 PO
z6 128 i 88 1 i 1 67 82 2-7 100

3 oa. 128 88 113 167 84 29 IOI
1

IO Il8 188 tif 67 89 30
1

17 129 88 1 \f 67 po 30 10? oi

24 129 88 ilf 67 po 30 108 4

3
1 H9 88 1 1 f 67 po 3° I 10 7
7 Nov. 129 88 116 67 pl C 3° 1 1

1

10

129 88 116 67 9' 4 30 1 1

1

2.0

fe
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BERÄTTELSE
Om en lyckligen OpereradSarco-hydroceh

af ogemen florlek.

; • Af
HERMAN SCHUTZER,

erotum, eller den facken, fom innehåller

Tefticulos virorum, år ätfkilliga tilfållen

underkaftad, hvilka antingen med Tefticu-

lis och de andra omliggande delar åro förknippa-

de, eller ock har dem allena. Såldes lider Scro~

tum i for Ita fallet, vid alla de fvuh\K er , fom haf-

va (itt fåte i Tunica Vaginali^ de må antingen

hårrora af råtta {lags Bråck, hvilka af Nätets

(Epiplocele), Tarmarnas (Enterocele 1 eller af bå-

da tillika (Entero - Epiplocele j utfallande , for-

orfakas ; eller ock af Vattu-(hydrocele) eller kot-

bråck (Sarcocele): alle defle kunna utvidga

Scrotum til en omåttelig ftorlek, I fifta fallet

åter, har han fina egna fjukdomar och fymptomer,

fom åfvenledes kunna anfenligen utvidga Scro-

tum
,
nämligen då vattnet famlar (ig i fub ftantia

Cellulofa emellan huden och Tunica dartos, h vil-

ket Franfoferne kalla Hydrocele par Infiltra-

tion
, på Latin Hydrocelcn anafarcodeam. Efter

en ftark Inflammatio fcroti, kan åfven den heta

och kalla brand tilflå, utan at Tefticuli och de

andra omliggande delar åro därmed förknippa-

de eller ftadde.

Ibland de f|tikdomar, fom träffa Tefticulos

virorum, år Kött- bråck ( Sarcocele) allmänna It

,

C 4 bland
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bland dem ttcf , fom ingripa Scrotum, forefaller

jnaft Vattubrack(hydrocele): ftundom kunn^ des^

fä fjukdorpar vara förknippade, få at den ena for-

orfakat den andra: nåml. af et Kottbråck kan fo*

das Vattubråck -

y ty det förra år en hård fvullnad

(Scirrhus) i ijelfva Teftikeln, fom förhindrar

blodens tilbaka gång genom ådrorna, och deraf

följer, at de fmårre rören ( Vense Lymphatic^)
blifva utdånce, fond rade och utgjuta C\t Vatten,
Köttbråcket blir fåiedes utan genfago, Vattu-*

fcråckets häniedan,

Då man vil efterleta orfakerna til et Kött-*

bräck, finner man, at de årp aldeles lika med.

4cm, hyäraf hårda fvullnader (Scirrhi) härröra,

nåml. 1:0) Invårtes af alt det fom gor våra vått-»

fkor tjocka eller förändrar deras tilboriiga blan-

ning. 2:) Utvårtes, et eller flera rårs hopatryk*»

jiing. Vi flute haraf, at Scirrhi födas i fynner-

liet på de delar i mannifko Kroppen , hvarefifc

1:0) Våra vattftor hafva tillfälle at tjockna

,

nämligen i hvilka blodets omlopp |( långfamt |

iåledes finne vi af lefrens byggnad, at detta kåril

§r ofta plågadt; af Scirrhi, emedan det får fit måfta

blod af en åder, fom kallas vena Porta, och den-

na åger ej lika kraft med en puls åder at få ha«*

ftigt kringdrifva bloden. Boerhave, Aphorim }

l,^g4 ? ,
fager, at alt fom fortjockar Körtlarna^

3 ,vätfka, år orfaken til Scirrhi 5 iiienat fådant fker

plattad; i fåd^na körtlar, hvars lagen fjelfvauppe-^

Jiåila blodets kringa omlopp.^ ^:o) Dar rören

ixo utfatte at blifva tryckte eller hopklämde, fom
til Exempel i om hårda S: V: Excrementer långe

ligg* och-trycka XQXVn 4 raefeöterio^ km däraf

O)



cft eller flera Scirrhi födas , emedan fjelfVa

våtikan måfte foka utgång genom lido-roren, och

om deras vidd ej fvarar mot våtfkans tjocklek, fa

frånfilas det tunnafte^ fotn kunde vara tre fjerdd

delar, och ena fjerdedelen blir qvar i röret, och
gor början til hårdheten. 3:0) Uti Kortelaktiga

delar, emedan duftus excretorii glandularum åro

ganfka fina och fora en fort våtika fom kallas

Lympha : denna våt(ka år ganika fin, men då den

på något ftålle ftannar, år den af alla våra våtfkor

benågnall at hårdna; få at om ftagnation är in*

nom röret, få fåtter fig denna materien på rörets

inre yta, det famma utdanar
j
förtjocknar, och

på flutet blir en egen hård Kropp. Tefticuli

åro vårkeligen bland de delar,fom ganfka lått kun-

na af dylika fvullnader angripas; emedan deras la*

ge år fådant , at blodet med mycken lätthet kau
ditforas, men fvårligen tilbaka driivas. Deras
itru6tur år kortclaktig eller af många fmå vid-

hängande ror, fom gå tilhopa och utgöra et

Vas deferens i detta fenare kan låtteligen hlif*

va klåmdt, då man rider
3
fpringer ellör utofvar

annan ftark rorelfe,

EnPråfl>fMn om 44 år, af Sangutnifkt och
Cölerifkt Temperament, har år if^f fått enfvull-

må och hårdhet i vånftra Teftikein, utan fynncr*

ligvårk eller hinder til fit goromål. Samma fvull-

nad har fedan efterhand tilvuxit, at hon hängde
honom ofver knåma , af ^§ qvarters längd och §
Alns bredd, fom figuren utvifar* tils år 175*0, då
han for olågenhet af fvullnadens tyngd och ftorlek,

cj på et år förnaåt at komma ur fin fång , refolve-

tzåc$g % at refa hit til Stockholm^ at tidMga
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mig, huru vida defs fjukliga tilftånd ftode athjel-

pa. Skadan efterfågs, och öfverlades tillika med
Herrarne Profeflbr åcrel och Nåthorst,
hvilka voro af lika tankar til Operation eller Te-
iliclens bårttagande, fåfom det endafte medlet,
efter alt utfeende, til defs räddning. Oaktadt des-

fe påliteliga Mäns råd och tilftyrkan j anmoda-
de jag åfven var hogflberomda Herr Archiater

Roseen at gifvafit omdomme? Ehuru den fjukas

fvaga krafter och af invårtes (jukdom utmärgla-
de kropp gofvo liten forhoppning 5 rådde likvål

han, lika med de andra, få våi Patienten fom
mig, at foretaga operationen , medan man hade or-

fak at befara, det på flutet kräftan iTefticcln,och

kallbrand i Scroto kunde komma, och Patienten

ymkcligen och med mycken pina do måfte.

Denna fmllnad, fom blir Kottbråck (Sarco-

cele) kallad , var på famma lida förknippad med
et Vattubråck(hydroccle) och på högra (idan med
et tarmbråck (enterocele) \ få at deffe 3:11c fjuk-

domar hade utvidgat Scrotum til en undransvård

ftorlek. Den fjukas föregångna fjukdomar gsfvo

fak ert tHkånna, at
o
någon inrotad fkarphet hy-

ites i defs v åt (k or. Ar 1737 har han varit 5 eller

6 dagar forftoppad, och vid det han tvingat fig

at få öppning, har han fådt tarmbråck. Ar 17^5
har han haft utflag ofver hela Kroppen, hvaraf

lämningar, ftora fom hvita fiyfrar, ånnu ofver

alt voro fynlige. Ar 17^4 haft fråflan. Ar 17 f6

vid Påike - tiden, fått gulfoten , och derpå föl-

jande trån-fjuka, fom i fynnerhet barttagit Kraf-

terna. Den fjuke fade fig under alla deffa åren

varit ofta plågad af Coliqve, upkaftningar, liten

mat-
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matluft , och mycket obftruerad, famt plägad af

ftrangurie. For det förra har han intagit, Catrin-

plommon kokade med fånnaps- blan, rhabarbara

och Ängelfkt Salt : det fenare har lindrats , då

han ftrukit talg på nafveln, vidare har han ej bru-

kat något, ej eller for blygfamhet ffcull rådfrå-

gat någon under hela denna fin fjukdom. I följe

af bemålte (jukdomar, fyntes låtteligen den fju-

kas ufliga tilftånd \ men upofvad konft, forfigtig

tilberedning, och den fjukas längtan, at blifva

hulpen, bidrogo til Operations vidtagande.

Operationen gjordes for 8 veckor, i närvaro af

de 2 forfta ofvannåmde Herrars biträde och hjelp,

på följande fått: en ovale Incifion af en fulkom-
lig handlogs liorlck, gjordes igenom integumcn-
ta communia, det famma (tycket bart (kars alde-

lesj fedan opnades facken, då emot cn kanna
gulaktigt Vatten utrann : fedan dilaterade jag

hela Scrotum up ifrån Annulo anda neder til, och
tog et godt (tycke bart af fjelfva Scrato och Cy-
fta eller facken, hvari vattnet legat, då fantsTe-
itikeln af en undransvård ftorlek , och Scirrhos,

fom Figuren utviiar. Denna afiondrades från alla

fina vidhångcn, få at han endaft hängde falt vid

fådesftrången. V id allmånna Extirpatio Tefticuli,

underbinder man gcmenligen hela paquetet af

Cordon Spermatique på en gång, men fom vata

fpermatica få val Artcriofa fom veno fa hår voro af

en fingers florlek, ty feparerade jag Arterien från

venen, under (tack dem fårfkildt med nål och trä

på tvånne (tallen , en, bredevid Annulo och en
vid Teitikcln : på lika fått underbundos de ofriga

Arterier, fom gingo til fcrotum, hvilka voro

åf-
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åfven af en onaturlig ftorlek : fedan fkars hela te-

itikeln bart, fom vog tre marker; fåret forbants

fom vanligt år, med tort charpie och torra ban-
dager, buken fmordes med varmt Ungu. Di-
althese cum Camphora, hvarofver lades et ftyckc

Fries 5
fom förut i varmt oleo Rofarum 6c Äceto

Vini var doppadt
5
detta omflag reitererades fom

oftatt om dygnet
9
och continuerades därmed 14

dagar. Patienten holts vid ganfka tunna foppor $

kylande Emuifioner med litet Camphert dårij

jämte en diluerande Tifan gafs honom de forfta

8 dagarna, eller då Suppurations Febern lig in-

fant , fom var ändock emot ali formodan nog
lindrig. Andra dygnet efter Operation gjordes en
åderlåtning af otta untz$ femte dygnet efter for*

Ha Appareillen förban ts fåret med en faifva, fom
beftod af Unguento bafiliconis 5

balfamo Arcxi,
oleo Gtpm och åggegula, och pä io:de dygnet
var en god och ftark fuppuration. De flåftc Li-
gaturerne follo på iz a I4:de dygnet af, men
tvånne futto qvar tils 4:de veckan,, Jag var nog
bekymrad huru jag (kulle fa bart den ena Ligatu-

ren fom dragit fig in i Annulo med vafis fper-

maticis : då kottet redan började växa., och tilflutit

en god del af fårets lappar, beflot jag, at fora

på vånftra pek- fingret , en fondc a creux på fidam

under ligaturen, fom lyckades, då tråden med for-*

figtighet afikars. Sedan den öfriga delen af fac-

ken var bårtfmålt,och fåret upfyllt med kott, for-

bants det med mjukt och tort Linnefkaf* kottets

tilvåxt hindrades med Lapide Infernali, och å*r

fåret, medelft den Hogftas biftånd nu läkt,

Sjelfva Penis och Scrotum har åter f-ätt fin natur*

liga Skapnad,

Hår-
i
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Härvid fe vi , at man ej få lått bor lata fig

aHkråcka, om bråcket år aldrig få ftort, fom nå-

gre vilja afråda, at foretaga Operation, allenaft

man noga förut granfkar
5
om vafa Spermatica å-

ro härda och tjocka eller ej : i förfta fallet, afrå-

des aldeles , men i fenare ej. Således har jag

betjent mig af de gamlas mening och oidfprak 5

Ät i farliga om ftåndigheter , och hvareftde vanliga

medlen ej hjelpa, år det båttre, at man något p ro-

berar och vågar, anat man låter den fjuka utan

minfta hjälp bårtdo.

fhk IL Fig* t.

a a a a. Scrotum utvidgadt til || quarters långcl

och i alns bredd.

h. Öpningen for Urinens utlopp,

c. Stallet hvaråit tarmbråcket fants*

d d. Imellan defTe ftållen kändes Vattubråcket.
Sådeftrångcn och blodroren tilhopa tagne

hade 3 tums diameter.

a a a a. Tcftikeln fom vog 3 marker.
h> Stallet hvaråft Tcftikeln och Epididymis flril-

des från Tunica Vaginali.

c, Et ftyeke af Tunica Vaginali s eller fåckeft

hvari farits emot en kanna gålaktigt vatten,

d. Stallet hvaråft Furiiculus Spermaticua af*

fkars.

Ben 1% Febr.
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UTRDAG
Af Herr SVEN ALGRENS Be~
/krifning pä afledne DoBor BRELINS
Cymbal -Tangent , och af Herr BENR. TB.
SCHEFFERS Ttltåggning

, upfiåldt

och med egna Anmärkningar tilåkt

Af
FREDRIC PALMQUIST.

ramlcdne Doftor Bre lin har uti Kongl.
Vetenfkaps Academiens Handlingar for år

I73P 5 pag. 8 1 5 allcnaft med tå ord nåmnt
fin upfinning vid Cymbal - Tangenter. Dårfoie ,

emedan Herr Algrem haft det nöjet , at af up-
finnaren f]elf blifva dårora underrättad ; räknar

han det tor fin fikyldighet, at ^ifva en utförlig

beikrifning , uti orden nåltan fa lydande , fora

har följer :

Den tangent, fom hår kommer at befkrifvas,

beftår af 8 delar, utom naglarne, hvarmed de
fammanhäftas. Den forfta är fjelfva holken ab

,

hvaruti de andre delarne fitta fäfte. Han år \ tum
i fyrkant, (Fig. 2 T.i.) och äger et hål åndalångs

igenom fig, fom år ~ tum i fyrkant, hvarfore

tjockleken af trädet på fidorna blir T~ tum, alt

verk-tum. Denna proportionen kan väl något li-

tet ändras efter omftåndigheterna, men blir dock
merendels antagen, fåfom et medium.

Den andradelen år tungan cd^hvars långd Utom
hålken, råttar fig efter indelningen af fjelfva cla-

vc*
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veret , och hvars bredd år något mindre ån bred-

den af hålet, förö går åndalångs igenom hålken.

Denna tungan hänger med ena andan ledigt på en
mäffings-nagel , och med den andra ligger hon på
en kläts/i. Hon år fpitfad pä den yttra andan,

dock få, at ofra fidan år råt och altid vinkelrätt

liggande emot fjelfva hålken, når hon icke blir

aallagen emot Itrången. Når tangenten lyftes

up med claven, går tungan undan for ftrången
,

fom åker utåt tungan til defs ytterita del, dä

fpråttningen Iker.

Den tredje delen år en rull- fjäder se ^ foin

ligger inuti fjelfva hålken, och år få vid, at hon
fom knapaft går igenom honom* Hon be liar vid

pafs af 40 hvarf eller ringar.

Den fjärde delen år en liten Klats /j, fom
fitter mellan nyffnåmnde fjådor och tungan, och
fom hindras af en nagel, at §j (tjuta tungan hög-
re up, ån til cd. Han p affär noga eftc*r hålet uti

hålken, men går åndock lått up och ned.

Den fåmte delen år en fyrkantig tråpinne eg,

fom fitter i hålken något trängt, men kan dock
med en knifs-udd genom hålet kl foras up och ne-

der. Han tjenar dertil, at gora tungans fprått-

ning flarkare eller lindrigare, alt efter åltundan*

Den {jåtte delen år en rullfjåder/^, af fam-
ma vidd med fjådren se, och vid pafs af 14 a 16
hvarf eller ringar.

. Den (juende delen år en fyrkantig trå-klots
m a , fom fitter trångt infatt och fåfter med
cn nagel. Han tjenar fjädern fm for ftopp

;

a
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fa at hon ma kunna fora tungan tilbaka efter an-

{laget*
f^0^--^v^'%C|<|,i ' ;

'

>

Den åttonde delen åf cil klädes- lapp, nop, på
iidan få tilpafiad och faftlimmad, at han, når tan-

genten ej är anflagen , hänger på ftrången och
dofvar des ljud , Han bor klippas få fnedt, at

han nåkar ftrången juft då, når tungan under ned-
fallandet nåkar 'ftrången, hvarigenom tungan hin-

dras, at hos ftrången åftadkomma något darrande

eller fkårrande ljud.

Sedan Auctor vidare lämnat underråttelfe om
handalaget och verk- tygen, fom tordras til defla

nya cymbal-tangenters förfärdigande, anftållerhan

en kärt jåmforelfe imeilan de vanliga och de nya
tangenter, vid hvilkct tilfålle de fiiinåmde tilåg-

nas fornåmliga-ft tvånne förmoner, deruti beftåen-

de, at de ej fordra få mycken och tidig ansning

och förbättring, fom de vanliga* och at regi ft ref-

ne kunna blifva nog fmalare, hvarigenom ftrån-

garne uti de fina thonerne kunna ligga längre in

på Refonantz-bottnen , och foljakteligcn gifva et

tnera klingande ljud* Den fenare af defla formo-

iier år oftridig : men den förra kunde tåla något

undantag, når man påminner fig* at de vanlige

tangenterne kunna utan fynnerlig tids* och modo-
fpillan kgas näftan at hvar och en fpeiare, i det

ftållet de nya fordra mera tid och en juti arbeten

efvad hand»

Härofver yttrar figMerr Se&E^FfcR med gil-

lande , icke allenaft i anfeende til den ftoffe var-

aktigheten af måffings- tungor* ån af de vanliga

r.åtfcfjådrar.f fom göras af Korp -pannor, mm
ock

»
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ock i allmänhet i anfeende til det myckna fmlle*

fom Doft. Brelin anvåndt vid defla tangenters

Mechanilka fammanfåttning. Men, fom alla nyt-

tiga ting merendels åro underkaftade någon olå-

genhet, få ega jåmvål deffe nya tangenter fina

ölägenheter tillika med formonerna. Ibland de

förra räknar Äuétor deras fara at fpricka i limnin-

garna, den han likvål tror kunna forekommas med
ltyfter eller på något annat fått f

Sprickningen kunde vål forekommas igenom
ftyfter: men, fom tangenterne därigenom blifva

tyngre, och oka inftrumentets både tung(pelig-

het och kaftnad j få vore mit fårflag, at hyöa
parallelo pipeder til den ftorlek, fom hålkarne bö-

ra ega, och fedan bara dem uti fvarfftol, då flerc

ändamål på en gång kunna vinnas. Herr Dire&eu-*

ren nämner en annan defla tangenters olågenhet

,

fom i bagges våra tankarår af florre påfolgd. Han
beftår dåruti, atClaverne, fom lyfta defla nya tan-

genter , komma at gå nåftan dubbelt få djupt 5

fom Claverne på et Inftrument, forledt med de
vanliga tangenter. Denna tankan beftyrkes med
bevis, det jag vil hafva den åran, at har utföra,

och därvid fa noga följa Au&ors egna tankar

,

fom jag kan.

(Fig. 5 ,) Låt ena fidan af en vanlig Cymbal*
Tangent foreftållas med figuren AB IH^ tungan
med A B D C, och ftyftet

,
omkring hviiket

tungan vrider fig, med puniten G. Öm man nu
foreltålter fig en plan (kära tungan igenom ftyf-

tet, parallck med tungans fråmfta eller efterfta

vagg, och man tillika foreftåller tig fammä timga
D "

blifc*

«
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blifva fkurcn af en annan plan, fom går midt ige-

nom fpråttfjådren och parallell med tungans fido-

väggar 3 få fkåra deffe planer hvarandra uti en

råt linia, den jag vil kz\\-xTungans Medellima. Sam-
ma medellinia foreftåller EG på det fåttet , at G
år (lyftets rum, och E det rumet, uti hvilket

fpråttfjådern råkar medellinien. Låt FE vara

denna omtalte fprättfjåder, fom efter vanligheten

år vinkelrätt emot tungans fråmfta vågg, och få-

ledes jånaväi emot medellinien E G. Af fprått-

fjådern må/vara den punéten, fom hvilar på ft rån-

gen. Om då fpråttfjådern FE (kal komma under

ftrången /, måfte tangenten A B 1 H och foljak-

teligen ftyftet G fånka fig, hvilket ej kan Ike,

med mindre tungan vrider fig tilbakars omkring
G. Låt abdc vara tungans ftållning, g ftyftets

rum
5
eg medeliniens och ef fprätttjäderns Håll-

ning juft då, når fpråttfjådern halkar af ftrången

f. Auéfcors underfokning går då dårpå ut, at fin-

na, huru lång ftyftets länkning Gg år. Han an-

tager til den andan de mått , efter hvilka goda
Cymbals- tangenter böra inråttas, nämligen, at

EG år 3
gängor få lång, fom E F, och at Ff

år ^ af FE. Altfa, nåt E G antages vara zz
3

,

blir FE = 1, och qvadrat - talet til den råta

linien, fom {kulle fammanbinda i7 med G, måfte,

i anfeende til den råtta vinkeln F E G , blifva

3.3 + 1.1=10, hvilket tal åfven vål måfte vara

qvadraten til den råta linien, fom fkullc fammanbin-
da/ med g, emedan denna linien/g år enochfamma
med FG. I anfeende til den råtta vinkeln

/

Eg, och
i -anfeende til längden af/£, fom i följe af antag-

ningen år I, tuåfte Eg blifva — Y 10—^=3,07.
Når
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Når längden af £G, fom antogs at varar: 3, fub-

traheras ifrån längden ai: Eg^ vifar reften , at (lyf-

tets eller tangentens fånkning Gg år ^ T|

-

d .

Til at jåmfora denm tangentens fånkning

med fånkningen af Do£t. Brelins tangent, an-

tager . Au£tor längden af mäffings - tungan på den
nya tangenten lik med fp råttfj åderns längd på den

forutomtalte eller vanliga tangenten. Äfvenvål
antages, at denna tunga räcker £ af (in längd fram
ofver ftrången,pä hvilken hon hvilar. I anledning

*if defTa data följer Ijelfva uträkningen, fom efter

Au&ors tanka är dennä.

(Fig. 4.) Låt J B D C van et (tycke af en
fådail tangent eller paralielo pipedifk Kalk, hvars

medellinia år G Fl, upkommen, då en plan , fom
går igenom (lyftet É parallelt med hålkens fram*

fta vågg , fkåres af en annan plan , fom går midt
igenom tungan FE och paralleltmed hålkens fido-

vaggar. Tungan FE hvilarpå ftrången/, och kan
ej komma under Itrången, med mindre tangenten
fånker fig 5 då tungan vrider fig omkring fiyftet

E. Låt ahde vara tangentens rum, e ftyftets rum,
öch tungans ftällning juft då, når hon halkar af
ftrången /• Figuren fÉe år då en vid E råttvin*

klig triangel, uppå hvilken fe rr FE zzi , och

fE =1, hvarfore Be — Y l ~rt — AV Nlr
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de finare thonerna, da fprattfj ådrar pa de vanliga

och tungorne på de nya tangenterne ej ligga få

långt oiver ftrångarna.

Vidare räknar Au£tor anflagshogden til-

at fprattfj åderns eller tungans långd , och den
famma fåfom nog tilråckelig 3 emedan fpråttfjå-

dern igenom finbogning och måflings- tungan ige-

nom fin lutning lämna Ttrången en tjenlig lutande

plan til åknings. Hvarfore , om denna anflags-

hogden lågges til bada de funna fånkningarna

,

befinnes den vanliga tangentens hela rorelfe vara

tVo 5 och den nyas hela rorelfe i TV^- Hvaraf fy-

nes, at den fenare rorelfen år nåltan dubbelt få

ftor, fom den förra, enligt det, fom Auctor på-
tog fig at bevifa.

At flytta Clavernes hvilo-pun<5ter längre ut,

foreflår val Auébor fåfom et medel, at gora Claver-

nes fall mindre: men han ärkånner ock tillika,

at iniirumentet {kulle deraf blifva fvårare uti fpel-

ning, och fåledes underkaftas en ny och ftorre

olågenhet. Hvarfore han onlkar, det denna fvå-

righeten hos Doft. Brelins tangenter må kun-
na håfvas, då de (kulle fortjena at råknas ibland

de fullkomligafte.

For min del håller jag före, at de nya tan-

genternes ftorre rorelfe torde til någon del kunna
rörminfkas, om man ej anfer det vara nödvändigt,

at tungan på den nya tangenten bor vara lika lång

med fprattfj ådern på den vanliga,. Jag har tagit

mig anledning til denna ändringen af följande om-
ftåndigheter. Orfakerne, hvarfore man gerna lat-

ter långa fpråttfjådrar uti de vanliga tangenter*

na,
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na, åro de, at fjådren, fom igenom en ftorre

långd blir mera bojelig , dels åftadkommer et

ljufligare ljud, dels ej år i fara, at få fhart blifva

afbruten: men fom den förra af deffa affigterkan

på de nya tangenterna formodeligen vinnas ige-

nom en vifs och utrönt ftåmning af de inneflut-

na rullfjådrarna, och den fenare af förenämnde
affigter icke kan förloras , i anfeende til tungans

fpånftiga motftånd > få torde man lika formodeli-

gen kunna uti defla nya tangenter fatta kårtare

tungor, utan at förlora ljudets ljuflighet, eller at

vånta en afbruten tunga,

At denna ändringen kan forminfka tangenter*

nes rorelfe eller ciavernes djupa ftigande, derpå
kan följande lilla uträkning lämna prof. Låt tun-

gans långd på den nya tangenten förhålla fig til

fpråttfjIderas längd på den vanliga tangenten

,

fom 3 til 4; fa blir den nya tangentens fänkning
uti denna håndelfen | af famma tangents fånkning
uti Auétors antagna håndelfe. Hvårföre, emedan
den fånkningen befunnits vara T

c
T̂ ,få måfte fånk-

ningenuti denna hår antagna håndelfen blifva r\%^
och hela tangentens rorelfe blifva fff , i ftållet

for Hvaraf fynes, at åfvannåmde fkadeliga

proportion kan igenom denna lilla ändringen mår-
keligen forminfkas*

Sluteligen gifver Auétor en kart befkrifning

på cymbals tangenter, dem han inrättat redan år

173 1, och hvilka ånnu 1742, då han fidfla gången
fåg inftrumentet, gjorde fullkomlig tjenft. Han
hade märkt , at fpråttfjådren på en vanlig tangent
vid en vifs bogning foreftålte et planum inclina-

D 3 tum*

1



44 Jan, Fek Mart,

tum, utåt hvilket ftrången halkade af fjådren, I

anledning deraf gjordes nya tangenter efter den
vanliga fliapnaden, allenaft få mycket längre ne-

dan om ftyftet , fom Ijådrens anda på ftrången år

lägre neder, ån den i tungan tåftade fjådrens än-

da mft då
3 når ftrången halkar af fjädren. Uti

de fl a tangenter fatte Aucfcor rått tunna måflxngs

tungor r otvanuppa bogde efter famrna lutande
plan

5
fom fpråttningen foreftålte, då ftrången

började halka, fåfom Figura 4 utvifar. När den* ,

na tunga vidrorer fkrången, halkar han i följe af

fpanftigheten och tungans figur neder ofver£, och
gitver då ljudet ifrån Gg. Men på det tungan

,

fom nu ligger ofver ftrången , må åter komma
under honom

5
år tungan itrån b tilbaka veken in

åt tangenten, då denna undra delen b m blir et

medel for henne, at åka nedan om ftrången, och
at komma uti fin förra otvungna belägenhet. Här-
igenom 'vinnes grundare fall, och mällingstungan,

fom ej bojes, ftår ej i fara at blifva få fnart up-
nott, fom en Korp-penna, lämpad på vanliga

f.ättet. Auélor forfåkrar at de fvårafte claver*

fak er kunnat med lätthet fpelas på detta inftru»

ment , och det af de ftörfta måftare, fom varit

liar i landet,

Det år iekeutan, at ju denna inrättning af

tangenter malte gora inlirumentet lått fpeligt ^ få

at dervid foga mera vore åftundans vårdt, ån at

kunna nyttja något annat åmne til fp rät t- fjädrar,

ån metall. Ty jag har låtit berätta mig, at låc-

fcra oron vid deffa tiUållen märkt et gnällande ljud

då metall gnides emot metall. Så mycket kan ]ag

af egen erfarenhet och andras forraodcligen o-

våi-
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väldiga omdöme förfåk ra , at mit egit clavecord

fat et renare och {kärare ljud fedan jag låtit be-

fatta alla claverne med elfenbens crepiner, i Hål-

let for de af måffing, med hvilka inftrumentet

förut var efter vanligheten förfedt. Och når den
fkiljnadcn i ljudet kunnat märkas på et clavecord,

der foga gnidning cger rum; få år nåftan for

mycket troligt , at fkilnaden blefve mäi keligare

på en cymbal, der gnidningen år nödvåndig. Den-
na faran torde likväl vara mindre, ån jag foreftålt

mig henne, emedan Herr Scheffer ytterligare

gifvit vid handen; at få länge dåmmklutarne på
forenåmde Cymbal voro orubbade hördes icke

något gnifflande -

y men få fnart de voro uti olag,

märktes det. Och, fom han defsutom berättat fig

hafva forfokt åtlkilliga få hårda fom lofaåmnen til

fprått - fjådrgr, utan at båttre vinna de påfyftade

ändamålen; ty lårer bågges vår åftundan gå dårpå

ut, at nyttja fådana dåmklutar, hvilka behålla (it

{kick aldralångft. For min del eger jag nu icke

tilfålle , at anftålla forlok uti detta ämne. Men
den, fom eger tittålle, kunde fortoka antingen,

at doppa den öfra delen af dåmkluten uti lim och
därigenom befordra defs ftadighet, eller ock at i

Itålle for en klädes lapp nyttja en liten tråklotts,

beklådd med boj eller lorikt kläde.
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Sått at Integrera JEquationen
ddu + ^ ? —Väv 2,

FREDR. MALLET.

xmnpel af Fluxional eller DifferentialiÉqua-

tioner hafva efter hand förekommit Geo-
metrerne^ alt fåfom Solutioner utaf Proble-

mer, fom de forefatt fig, hafva framtedt dem :

ty Problemerne anfes fåfom tiplofte, når man kom-
mer til en iEquation

5 och det föres til den Ana-
lytifka konftenat handteraiEquationei\ Analyfea
blir alt fä lika angelägen at vårda, fom Geome-
trien, hvilken fkai frambringa iEquationerne %

hvilket man ock finner uti det få kallade Tre Kröp*

pars Problemet
5 hvars folution til den Geometri-

ska delen år fnart afgjord , men des Analytifka

rakning år mera inveklad. Problemet år likvål af

den ftorfta vigt uti Aftronomien, ty vifsheten af

Månans Thcori hänger dåruppå * få at de ftorfta

denna tidens Geometrer hafva hållit vårdt at bry
lig därmed. Det år i anledning af deras arbete y

fom jag tånkt uppå et fått, at med mojeligafte

limplicitet Tolvera ofvanftäende /Equation, eme-
dan den fom fkal folvera Problemet

,
bringas til

fadan form : ddu+ a^udv 2"^ Pdv 2,

.

ddti
Jag antager duzzxydv^ fom gifver^ zzxdy-hydx,

hvaraf genom fubftitution xdy+ydx+a ^udvzzPdv,

eller dy +y — •—— 35-—— Jag adderar
X X x

xydvzz o } til denna iEquation^ få blifver
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du+dy+ dv + */) se-Ä' Sedan po^

nerar jag— -x, hvaraf a 2dvzzdx—

x

2dv, eller

^~ . , r och folgagteligen -= £ + a-y,

eller x sz- r
-rr~—rr7~^ Uti xbquationen

L(?y. b -t* av

du + dy + dv (^-^~ 4- ^™ xy *) rr -

fåtter jag valoren for fjelfva få hafver jag

<U**** advCof.b+av n , Cof.b+av r *x
du+dy+u+y. r

——

>

l^/y y
7/». b+qv afm.b^av

Denna ./Equation ar lått at integrera, om P kaa
fupponeras icke innehållas, eller åtrninftone, få*

fom håndelfen år uti det gifna Problemet, om en
approximerad valör kan fattas i ftållet for u utiPj
ty hon år då af den Bernoullianfka formen , och in-

tegreras efter hans formul : men rakningen blir lät-

tare om man fåtter iEquation under denna form :

du^dyfinb^av-\-u^y.adv.Cof.b-\-av^Pdv<Cofi.b^av^

hvilken klarligen gifver

u -r- y. fin b -t- av C -+-fPdv\ Cof. b -h av , eller

fin b^ av afin b-t-av J

Når man multiplicerar denna iEqua-
«- , , adv fin b + av f0 £0tion *ned = , ^K.y.

t

la fas

, , mdvfinb^äv Caäv .dvfPdvCof. b -av.

Cojb^-av Cojb-^av LvJ b~r~av

D f hvar»

v
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hvaraf följer , at

du Cof b -h av -Hr giffij y?» £ ^-'•ä'^ Cadv
~ (Cojv-r av) z ~

( Cofb-^av

)

4- Jy/Pdfo Co/"^-h^u
^ jg ^

(Cofb --hav) 2,

och genom integration

HMS! = D Ca f-av JCof b av J
( Cof b av) %

/dv s±

77T7/"" *riT7 PdvCofb^av.

Af detta finnes, at man kan undgå at til den-

na iEquations integration bruka Imaginära quan»

titeter, hvilka de ÄngeHke Analyfter an ic fåfom

cn nodhjelp til iEquationers folverande.

Anmärk. Innan jag anfer de blott beteknade
Integraler vil jag påminna, at det fått, fom
jag brukat til at integrera iEquationerna (yf),

(J2), kan apliceras til den generela formen
dx

dy it y—^—~ hvaråftX och j^bemårka

dx
fun&ioner afx : nemtigen dy-h-y — Qdx

x
gifver x dy -4- ydx n ghcdx, och fåledes

XyzzJ^Xdx^ y —Jr/ Åter igen

iy^| =^ gifVer
Xdy -yäX ^gdx,

hvaraf^-/-^3 jj
- X Den-

na Method kanblifva få allmåa, fom formen

dy^yXdx §dx^ om denna regel följes

:

pone~
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ponen~=X^ fä blir^-f-y~=^

hvaraf yPzzf Pgdx, y ~P fpgtlx.

Qyantiteten " Z-— integrerar jag fålun-

( Co/ b -ctv)
z

_____
da : Efter Cof1 -Fav. : i : .

:'.
i fee.J% av och

a(fec.b+av)^ (Cojv+av)? a

och / 1 a-L— " ~—Tanv. b^-av. Hår behof-

ver jag ej tillägga någon beftåndig quantket, eme-
dan D uti iEquation innehåller denfamma.

dv /r

Hvad angår
; ^ ^___g / Pdv Cof b 2^/7
(Co/ b av) 2, /

når P kan betcknas med qvantiteten af formen

g Cö/ m »v, fåtter jag

fdvCoJ b^-av* Cofm-±- nv A fin b-+-av. Cofm-^nv

-h B Cof b~+-äv. fin>m-\-nv

hvaraf dvCoJ b-hav. Cojm+nv —
jfadvCofb-* av. Cofm + nv-Andvfin b -v-av.ftn.m+nv

^BndvCofb^av£ofwi^nv - Badvfn b-^avfinm +nv

och i följe deraf

Altfå blifver

fdvCofb+av. Cofm+ nv~ a
*^„z ( afwb+av.

" Csfm+ nv '—m Cof b+ av . fm m «+> nv ,

och
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och /V t?

—

— dvCofb^av .Cofm^nv
J (Cofb+avYJ £

y

Jfo (0 7?» b-\-av G?/m-hnv— # Cofb+av fin m-*~nv)<>

{Cofb av)

hvilket integrerat ar =— ^
J
rr~*—

•

°
o» —n 2

- Cofb+ av

Jag behofver hår icke vifa, utan allenaft näm-
na

5
at om någon term uti P multiplicerades med

en funétion af v utan fra&ion och irrationalitet,

få fkulle altid valoren af u gifvas uti åndeliga ter-

mer. Det år likväl det
5
man räknar for en lycka

tati vår ^Equation , at ingen dignitet af v in-

kommer, fåfom man och undviker at få någon
valör på » 5 fom år lika med a.

Om P innefluter någon term h.ftnp-^qvj få kan

man i des ftålle iåttaÄC^-Hpo-f-^ellerock antnga:

fdvCofb-^r av. Jin.p-+-qv ™ Afm b~\-av. fin p-r-qv

+ BCofb+ av. Cofp+ qv , och fedan råkna få-

fom vifadt år.

Om uti P finnes någon Conftant quantitet,

få år lått at finna, hvad flags term den gifver

når det poneras n r: 0 —m.

Tlane-

i
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Planeten Mercuru utgång undan Solen ,

dfc* 6 November , dr 1756, obferverad
i Wittemberg

,

GEORG MATTHIAS BOSE.
, '\rj/ \n/

J\ »'ty >C

ereurii framfkridande under Solen, den
6 November forledit är, tildrog fig fä

bittida om morgonen, at i Europa foga

deraf kunde obferveras : ty antingen var alt redan,

förbi , torr ån Solen gick up , fåiom det fkedde i

Ängeland och ftorre delen af Frankrike > eller var

Solen ånnu få lag och nyligen upkommen, at

moln och dunfter vid horizonten, fom i fynnerhet

plåga våxaden årstiden, hindrade obfervationerna.

Så gick det hår i Sverige, hvareft alle Aftrono-

mer gjorde fig fåfäng moda,

I Stockholm var hela den ofriga Himmelen
eljeft klar, men en tjock moln-vågg vid Horizon-

ten, i Syd-oft, bårtfkymde Solen aldeJes, til kloc-*

kan 8, 28 minuter, då Mercurius redan var ut-

gången undan Solen,

Det famma lårer hafva håndt de flåfta Aftro-

nomer utomlands. En Svenfk och denna Acade-
miens Ämnefvån, Herr Burman, har val i Ko*
penhamn, vid pafs klockan 8 om morgonen, med
en 10 fots Tub. fedt Planeten, fåfom en liten

rund, mörk fläck, innom och tått vid Solens

Veftra brådd, famt mark t, huru han ftrax derpa

ftridit utur Solen : raea fom han ej hade tilfållje,

" at
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at vid någon fak er middagslinia eller med tjänligt

Inftrument, gora (ig noga förvillad om. Urets
gång och råtta tiden \ tjärar defs obfervation ej

til nöjaktig råtteife for Planetens Thcorie.

Denna Academiens Ledamot, Profefloren i

Wittembergj Herr Bose , lårer hafva varit en
af de få, fom vid detta låilfynta Phénomen något
kunnat uträtta. Defs obfervation , fom han ge-
nom bref meddelt Academiens Secreterare 5 år

dårfore af få mycket ftorre .varde*

Himmelen var i Wittenberg mulen, och rin-

ga forhoppning ofrig, at något få obfervera, da
molnen oformodeliga gjorde en opning for Solen,

KL 7, 5*2 minuter om morgonen. Mercurius
fyntes da ytterft i kanten på Solens v å fira brådd

,

la at han redan börjat gå utur Solen, och fåg

ut, fom hade et litet rundt hoi varit utfkafvit

i Sol -brädden. Fläcken fkred mer och mer ut

och minikades til defs kl. 7, 58 min. 431 fec. In-

tet mer var ofrigt, utan Sol -brädden åter blef

jämn och full.

Herr Bose brukade et Äftgelftt Reflexions

Telefcop af 18 tums längd, och hade genom cor-

refpondenta Solhogder, tagne med en Quadrant
om 18 Tums Radius, forfåkrat fig om råtta ti-

den, iå at obfervationen fynes aldeles tilforlitelig.

Meridian fkildnaden emellan Staden Wittem-
berg och Stockholms ofofervatorium år af andra

obfervationer befunnen it min, 1 6 fec. i tid,

Altfå har klockan i Stockholm varit 8, zt minu-

ter, når Mercurius kmnade Solen. Efter Za-
NOT Ti

\



1/57- Jan. Feb. Mart. 53

notti Ephemeris hade det bordt fke kl. 8. 2§

minuter. Efter De La Cailles, kl. 8, 30 mi-

nuter. Cassini Taflor
5 hvar efter bagge dcfse

Enhemerides blifvit uträknade, flogo altfå felt

denna gången på 8 minuter; men Halleys in-

träffade pä 3 minuter når.

Mercurius kommer ej hår nåft at fynas un-
der Solen hår i Europa, forr ån den 11 November
ar 1782..

RÖN
Om KaJJevie - Gråfets Plantering ,

hzd; vmpiMQ ' fti • Af "
' '

'

PEHR OSBECK.

ånga nyttiga våxter, fom tjåna både mån*
mlkor och kreatur til foda, våxa i vårt

land, fom vi antingen icke kånne och
nyttje, eller åtminftone icke rått vårdera. Jag låg

med forundran i China, Ar 175*1 , flora plantaget

af orten Sagittnria Sagittifolia Linn. Flora Svec.

86p 5 hvars rötter der åtas. Den vax er vild hos
ofs, men år icke bekant for någon nytta.

Få landtmån forftå eller bry fig om at plan-

tera på fina ångar de Växter och gråsdag, fom t

anfeendc tilJord moner och belägenheten der (kul-

le komma båft fort. De låta ankomma på en
flump, om naturen vil fjelf med vader och vattefi

fora dit några nyttiga frön : eljeft får marken ftä
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få bar och ofruktfam, at det ofta ej lönar mödan
at bära lia derpå. Intet ftälle år likväl få magert,
hård t och ofruktfamt, at ju någre nyttige orter

dar kunde växa 5 om hvar och en finge fit natur-

liga ftälle. Hård-vallen foder fina, kärr och våta

ångar, andra växter: fomlige ållka Sol-baudet
andre {kuggan. Hvarfore icke fas och Plante-

ras gräs och växter til Bolkapens loda , få väl

fom til månnifkans ? Kreaturen måfte ju med de-

ras mjölk och kått afgifva hälften af vår foda,

famt med deras ikin, hår och ull mer än hälften

af vår klädnad.

Herr Årchiatern och Riddaren Linn^eus har

titi defs Wåft-Gota Refa , på åtfkilliga åållen ta-

lat om en ort, fom växer i kärr, och kallas Kas-
fevia: en art af Poa Aqvatica^ Fl. Sv. 73. Jag hål-

ler nådigt at anföra hans egna ord der om, pagi-

na 44.
u Kaflevian år ét af de ftorfta gräs, fom

3,våxa i Europa, åtminftone ibland de gråfen, fom

35
åro mjuke och tjäna til Bo&aps-foder. Jag har

„allenaft på et ftälle tilförene fett daraf et par

, 5
fiånd vid Husby i Småland, och onfkade då in-

3,tet högre, ån at vi i Sverige kunde få et få ftort

3,och frodigt grås til allmän nytta, Då jag refte

„forbi defla floder vid Venern, fåg jag et
o
grås

„våxa i dem fåfom ror eller fåd i den båfta Åker,
„hvilket alt var detta onfkeliga grås. Åltfå kun-
3,na alla omtånkfamme hushållare hår ifrån få til-

j,råckeliga Sådes-fron, och dermed bcfå fina fan*

3,ka kärr och magra bäckar eller floder, til fåftor

s,nytta, at intet utlåndlkt hofro häremot i någor

,,måtto forliknas kan. Jag håller detta enda få

3,vårdigt, atdet kan betala all den koftnad, fom
„an-
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användes på denna refa. Pagina- 48 fager valbo
ni ål te Herr Archiater vidare.„ KafTevia vaxte 46

har i ftorfta myckenhet, til många lafs forokel-"

fe af fodret. Bonderne tilftodo, at hon gaf ctu

mjukt och behageligt foder, både for kor och cc

häftar) och at de ibland takte ladugårds-tak rnedu

den famma, iom uthärdat längre ån något halm-u

tak 5 ty recommenderar jag äter detta grås foru

alla flitiga land tmån etc. 44

Huru månge hafva icke låfit defla och andra

fådana nyttiga lärdomar , utan at ens tanka. på for-

iok därmed , mindre at itälla det i vårket ?

Jag planterade, for trånne år fedan, detta grås*

genom rötter, både vid en damm och på vattu*

fjuka ångar 5
och har fedan med noje fedt, huru

det med rötterna utfprider lig til flera ftånd på et

år, få at man igenom några ftånd, inom få år

^

kan vinna en vacker frodig ang pä fådana ftållen,

hvareft tiiforene allenaft hårdt ftatr, Sparganium
och andra dylika växter varit til finnande,

Jag har fgrfokt flera år med fron af famma
grås, men med deras fående har ej velat lyckas:

kan hånda de ej varit nog mogne, ty de mogna
fent. Men rotterne hafva hållit fig friike , taft

jag fordt dem inemot 30 mils våg, allenaft forva*

rade i en granbark, ifrån Låcko , der hon vå^er
rått frodigt i Dammarna , få val fom vid Lidko*
pings ån , vid Götha-elf och annorftädes i W.å-
iter-Gotland och Skåne» Den bor planteras vid

Dammar och åbråddar * famt uti helt våta ängar,

Någre berättade mig, på et ftålle vid Gotha*
dfj at Kaffevian icke åtes af Bofkapens men fol-

E jan«

»
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jande dagen fick jag fe, huru Kor voro fårdeles

fnåic efter denna ort, och vågade fig derfore djupt

uti vattnet. Jag har ock fedan fedt, huru detta grås

aldrig får ila i fred for Kalfvar , utan på de ftållen

det blifvit planteradt , af dem upåtes alt ned til

rötterna. Folkets fel uti fin beråttelfe lårer få-

lcdes hafva hårrordt dåraf , at de ej forftått £kilja

detta gråfet ifrån defs likar.

Når fkal den tid komma, når hvar land tman
hos ofs rått känner hvad han åger inom egen ftor,

och vet det til fin nytta använda? Det vore åfven

få angelågit, forn for en bonde i China, hvilken

räknar for en fkam, at ej kånna alt hvad på hans

egor växer, och at därmed gSra egna forfok.

RÖN
Om några Örte -fröns uthärdande i 'Jor-

den flera ars tid, utan at förlora derasför-
mögenhet at gro ; gjordt och ingifvit

Äf
M. NORBERG.

ag har med all mojelig aktfamhct och flit^

lagt handen vid en liten Örtegårds renhlllan-

de från ogräs 5 och dermed ofver 10. års tid

fortfarit. Ändamålet har varit, at forfoka, huru-

vida denna lilla jord-flåckcn, omfider kunde be-

frias ifrån at alftra några andra växter, ån de fom
med vilja blifvit utiådde eller planterade.

Til
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Til vinnande hvaraf jag i akttagit den noga-
fte rensning, aldrig tillåtit något ogrås gä i fro,
icke ens i den aflägnaftc vrå, Deflutom har mat-
jorden både höft och vår, da hsn varit redig,
lucker och los, blifvit genomfokt, och alla fynfi-
ga ogräs-rötter bårtkaftade. Gödfelen har minft
varit z år gammal, och genom flera gångors öm-
kailande, vål brunnen, fam t ak ogrås där nå it

omkring jåmvål undanrogt.

o
Denna granlagenhet oaktad , anfkont ogråfet

ar frän år märkeligen aftagit, har man likväl årli-
gen funnit åtfkilliga flags växter gro

4 hvilka nyls
härftammat af fro, utan at fådane funnits ibland de
utfådde frön,eller begripeligen,hvarken med god.
felen, vädret, Ikofulorne , eller på annat fått, kun-
nat ditkomma, iafom Vild-perfiija, Vallmoge &c.

Man har fördenfkul i de förfta åren inbillat
fig

?e
at fmå fogbr eller dylika Kreatur , fom

betjänt fig af fådana frön til näring
, planterat

dem genom fina excrementer * efter fom det
föll mig olikt före, at fmå fpåda fron fkulie kun-
na uthärda i jordens (köte, några års tid , utan at
multna. Men at fådant uthärdande icke allenaft
arfannolikt, utan jemvål bevifligt, ikal efter-
följande aldeics fåkra rön* daga lägga,

SåfnartHerr Deckbergs beikrifning, om
den få kallade TurkilkaTobakens ans och fkétfel,Äm

f
f tlTcket, är 1747, fattade jag hug at

tortoka bemålte ort. Den ra ifslyekades icke. En
enda planta blef lemnad at bära tro. Fröet blef
moget bårgadt, men roten på Sophögen och fröet

E> % i rin-



5 8 Jan. Feb. Mart.

i rinnande vatten bårtkaftadt, efter man ej fant

tycke for at mera betjena fig dåraf. Icke defto

mindre har, af det frö fom vid bärgningen blifvit

fpiidt , fedan vid gråfningen med jorden blifvit

inbiandadt, årligen til och med nåftledit är r/fö,
på famma rum och ftålle der fröplantan ftått,

plantor af famma art och flag upvuxit, hvilka,

lå ofta de fig företett, blifvit bårtrånfade. Och
fom detta frö-och Tobaksflag icke funnits nåra i

granfkapet, icke eller tåres at Boikap och Foglar,

har det icke kunnat finnas bland gödfelens icke

eller på annat begripeligt fått kunnat ditkomma >

och om iå vore, at något defs fro, emot all for-

mödan, på et eller annat fått, oforvarande blifvit

ditfordt , kunde det ju icke altid hafva träffat pä
et och famma ftålle? Månne det icke altfå år ty-

deligt, at antingen fro eller rötterna bibehållit fin

formogenhet i 7 eller 8 års tid ? och ho vet om
icke åfven i flere år, detta rönet varar»

Jag tycker mig hafva orfak at tro, det ej

flera fron hvarje år hafva grott, ån de, hvilka ge-

nom gråfningen och jordens blandande, fått fit

iåge up i dagen, och af Solvårman blifvit uplif-

vade* efter fom fådana fron ej vilja hafva mer ån
~ a ^ tums jord ofver fig. Matjorden på detta

lilla Tobaksland, dåreft ärligen af det Hollåndflca

Tobaks - ilaget vuxit, be itår af en blanning,

nämligen lera, mylla och fand, til half alns djup-
het, och åfven få djupt har hon årligen blifvit

upgrafven. Platfen år nog folrik. Den fom dår-

före behagar gora fig förfåkrad
,
genom egit för-

fak, har dårtii god anledning , hvarmedelft han
kan blifva båft ofvertygad om rönets vilThet,

Af
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Af detta fynes mig vara lättare at forftå,

hvarifrån de många Tran-årter hårftamma, hvil-

ka undertiden mycket hindra fådes - växten, och
fomlige år åro mindre fynlige.

Jag har med flcrc perfoncrs tilhjålp, for nå*
gra år fédan,hand- emellan noga rånfat en half tun-

na Råg , få at ej en enda art fants däribland, til

at dåraf fedan århålla årtfri Sådesråg. Så val for*

fta, fom andra, tredje och fjärde året o. f. v. har

man val åndå funnit några få Tran-årter våxa dar*

ibland, hvilka likväl årligen, med gorligafte akt-

famhet, blifvit utgallrade, forr än Rågen mog-
nat. Deremot har man fedt en del grannars åkrar

fta hel blå af Tran-årter, utan tvifvel for det de
fått Inblandad Råg. Hvad de fakmat i et eller

flera år, hafva de fått igen några år därefter, då

tjenlig väderlek och flere omftåndigheter befor-

drat detta ogråfet. Och år fannolikt, at med
Svingelen fig likaledes forehåller. Ty den fom

" årligen utfår Svingelblandad Råg , har fåkcrt

Svingel igen at förmodas hälft Rågen då ej får-

deles vil repa fig, utan dör ut 5 lämnande åt Svin*

gelén fin plats.

Åtfldllige och i många mål forfarne Åkerman
påftå väl, at Rågen vänder fig i Svingel, och
Svingel i Råg tilbaka, ja, man har hört dem fom
med ed bedyrat, det Råg våndt fig i Tranårter,

och tvärtom, famt Hvete i Råg, Korn i haf-

ra o # f. v. Men få långe underökningen ej han-

teras med den granlagenhet, fom vederbör, få

åro flika utfagor ingen ting at lita på. Ty antin-

E 5
gen
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gen har ogråfet varit blandadt uti utfådet, eller

> har det varit förut inrotad t i åkren.

Under min ringa to ariga Jordebruks praxi

har jag aldrig funnit något fpor til en dylik för-

vandling, men den ändring, fom af blommnings-
lagarne härrört , år icke någon nyhet. Jag har i

de lenare Aren
5 til et visit och ringa antal, ut-

planterat hvarjehandaflags låd och deribland Svin-

gel, men altid fatt af famma art igen
5 fom varit

planterad. I mediertid har jag allenaft haft z til-*

forliteliga ron, af blomningslagarna. Ded ena

med Turkiflca bönor 5 dåraf man haft 9 fpecies 4

Och funnit någon enda ffcida med fvarta ibland de

hvita, då alla ofriga bonelkidor på famma råxna

eller halm med defs rot ^ varit af det på famma
rum utplanterade hvita {laget, och tvårt om.
Det andra med Mayfen eller få kallat Turkifkt
Hvete, i det jag funnit e%°t enda hvete korn af

det blå flaget, på et ax af det hvita, aldeles få,

fom Herr Profeflbr Kalm formålt kunna hånda*

I flera års tid har jag åfven drtfvit åtfkilliga,

flags Rryddgårds-fron, icke alienait til husbehof^

Utan jemväl til affalu, och funnit nödvändighet

ten 5
nt ej nära tilfammans plantera de froitockar^

fom åro med livar annan i nåra flågtfkap, til ex*

Jivarjehanda flags Kåhl: medan dåraf håndt, a£

Tqan fått fådane forter, fom ej kunnat foras til na*

got visit fpecies
3
och varit til foga nytta*

den 7 Martii 17/7*

\X// v<X/

BE-

v •
I
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BERÄTTELSE
Om et Norrfketi) fom obferverades pd ut-

refan med Ofiindifka Compagniets Skepp
SOTHIA ALBERTINA,

den 30 Jan. 1755.wm^^ i f m>* f
-

]

.' \--.
r '' r '

CARL GUSTAF EKEBERG.

Atfkilliga befynnerliga och ibland rått forun-

derliga Phcenomener af Norrfken vifa fig

for utgående Indifka Skeppen, efter deras

lapp, uti djupa vintertiden, gemenligen goresutom
kring Hitländfka och Färo oarna igenom en hog
Nordlig bredd den tid når Norrfkenenmåft vanka.

Det fynes fom den Alvife Skaparen behagat

for Sjöfarande igenom defla farvattnen i fadan års-

tid årfåtta briften af ljus, uti de karta och måfta-

dels dimboga dagarna, med flera rena nätter m li-

fta delen af Norrfken uplyfte. De hår i negden
viftande 1agna fig ftundom vid mork Nymåna af

få mycket ljus , lom fuilmånan och en torr mulen
natt fom vid qvarter mana, mer eller mindre i

anfeende til Norrfkenets art, fom år rått ombyte-
ligt , och klarheten af Luften,

De om bord brukeliga Compaflerne, ehuru-

vål deras kraft år fom noga 11 tilråckelig at vågle-

da Skeppen, fa likväl vid de mycket blaflande

Norrfkenens främmande roreHer, faft utaf S]o-

gängen och Skeppets bevågning den ej fårdeles

E 4 är
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år kånbar och af dem, fom åro okunnogc dåroftij

aldeles vederlåges.

Man möter fom oftaft Lysnader uti Nord*
fjon, jz a i y Svenfka milar välter om Norige,uti
Mer, åfven uti foder når man år nord om Scott-

land, då Himmclen om Nätterna år med låtta

moln betakts defTe likna de tunna vidftråkta ftil-

laltaende Norlkenen och hallas åfven af de min*
dre eftertånkfamma darfore , men man har funnit,

at de allenaft varit vederfken ofver den på de
Lansorterna liggande fnon. De åro imedlertid

ej utan nytta, utan tjäna for märken, at fjofarande

ej oformodeligen må infalla på land. Deffa lyst-

nader draga fig vid längre håll närmare Horizon-
ten och anteligen forfvinna*

Af de Norrfken , fom denna Refan forefol-

lo, var det fom hände den 3o:de Januarii ijff
märkvärdigt och rått fållfyntj vi voro då uti La-
titud af fp

Q
.

3 o\ och Longitud Väller om Go-
teborgs Meridian iz° 9

1
uti farvattnet emellan

Färo och Sanéfc Kilida oarna, nar Klockan 10 om
aftonen Luften åt Norra fidan var hel ren, al*

le na fl en mörkgrå rnaln-rand at en jämn kant vid

pafs 8 grader hog ofver Horizontcn ftråckte lig i*

från N N V til N N O och hängde faft vid

Horizonten , fådan fom Norftenens Bafis år.

OSO Syd och Veft til V NV ftodo några

t] ack a och af Rågn hängande moln-vaggar, den
Sydliga nårmaft, de andra til 30? grader vid pafs

ifrån Zenit. En jama dragande vind fkiftade i*

mellan Nord och N t V: väderleken Tempere-
rad, och cn ej tilråckeligcn fåker Florentinsk
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Termometer ftod ibland 5
det dygnet 2° ofver i-

bland foll z° under Tempererade punéten.

Några fm a fpetfiga lager begynte lopa fram

och tilbaka på den otvannåmde Moln-Bafin foni

nu refte fig något högre, dä uti en obefkriflig

häftighet de fpridde fig ofver hela Norra halfdo
len ar Luften, fom var klar, och fem det häftiga

blåflandet var lika högt med de anförde uti O
och V hängande molnen, ty blef det uti fit fnäl-

la lopp af dem få hindrat at det med et fprakande

och fråfandc lafom af ftigande Raqvetter, uti

hvirflar,fom fkiftade afGrÖna,R6da, Blå och Bran-

gula lågor, fkot neder åt och fedan det irått friare

Utrymme å nyo uti vanliga uddar och Vågor med
mindre häftighet utbredde lig, vid pafs 100 fot

ofver Skeppets Tappar fåfom vi tyckte, då det ef-

terhand lättade fig högre och ånteligen flåcknade.

Några minuter efcer upkom et nytt Blåflande:

men fom defs upftigande ei var få häftigt fom de c
* Sp **** yrn

förra, ty räckte det ej up emot de moln, fom hin-

drade det förra och låledes af långt mindre anfeen*

de. Tvånne andre ånnu oanfenligare fölgde där-

efter och omfider ftannade uti ljuft ilillaftående

fken, fom yarade det öfriga af Natten,

Såfom det forfta var något befynnerligt och
främmande, få blefvo i haft alla Segel bärgade for

fruktan af någon oförmodad orcan s men vindens

kraft var fom tilfårene jåmn och lagom och intet

märkvärdigt hånde , utom en Rågnbåga fom vifte

fig emot Månan uti de i VNV ftående tjåcka

målnen. Månan var dä tredje dagen efter fyHet,

E f Gom-
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Compafferne marktes val fvinga fig något
ovanligt på omfa fidor omnordftreket, menjSkep-
pets rcrelfe af en orolig f)ogång hindrade at laga

med hvad mått.

Detta år hvad jag, efter Välborne Herr Com-
mercie-Rådet Lagersroms befallning, har den
åran at berätta, och vet ej at gifva uplysning ont

någon annan därvid forelupen håndelfe, lårdeles

fom vid det tilfåilet var min Vagt-Tour, och jag

varit angelägen at anmärka en hvar belynnerlig

märkvärdig håndelfe.

BERÄTTELSE
Om tn Cartes ojjium Bregmatis , ma-
still* inferioris , hvilka bdrtfallit och til-

vuxit ä nyo ,

Af
r

:
:Z£&

J. G. WAHLBOM.

ådane håndelfer, hvarefl; hela ben blifvit af

rota angrepne, bårtfallne och aldeles å nyo
tilvuxit, åro ej aldeles ohörde ; men dock

rare och fållfamme, i fynnerhet i anfeende til huf*

vudfkälen, hvaråft hvarken hjärnan fjett eller des

hinnor tagit någon (kåda. Hos Partum låfesen

Cafus, hvaråft os bregmatis (iniftri blifvit an-

gripit efter et hugg, få at et ftycke, ftort fom
en hand , bårtfailit , och patienten har blifvit lyc-

keligen curerad. Dc&or Henkel har uti 4:de

Sam-
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Samlingen en dylik anmärkning, hvaråft nåflan

hela os frontis blifvit a caula Vcnerea cariofum,

bårttagit och den olyckeliga fjuka helad. En gåsr

fc i Calmar, far gammal, föll och ftotte fig et

litet häl midt uppe i huWudet. ' Utaf van fl:o t fel

fatte fig Materia och benet blef carierat. Efter

14 dagars forlopp, fick han en ftaik hufvudvärk,

då låret måfte opnas och materien utrånfas. Be-
net var då redan helt blått. Hår applicerades

vanliga balfamica, få at benet på i 5 dygn fepare-

rade fig helt och hållit, få frort fom en Riksda-
ler, midt uppe i kullen ofver futura fagittalis. Så*

ret forbants med tort linfkaf och comprefler

hvarefter det på en månad blef aldeles låkt. Mår-
keligtvar, når man fkulle taga bart benet , och
lyfta eller drog på Dura mäter, fom ånnu fatt

fält vid futuren, klagade gåffen ofver en häftig

vårk i ögonen, få at man ej torde mera lyfta dar-

på,utan måfte med eil fpade och linfkaf fkjuta Dura
matsr los. Vår berömde Archiatcr Roseen har

Uti fitt cojnpendio anatomico en artig anmärk-
ning, om hela ofs humeri eller ofra armpipan, fom
varit carierad och blifvit utdragen, i hvars ftålle.,

innom kårt tid, en ny aldeles tilvuxit.

Den jag hår årnar anföra år följande : En gås-

fe på Öland, f år gammal, fick 1749 om höften

en fvulnadihufvudet och anfigtet med någon het-

ta eller Feber, hvarvid han dock kunde gå uppe.
Efter $:ne veckors forlopp lades han aldeles til

fångs, då han ftraxt började lå ftarkt at yra, med
någon Feber, at han på f veckors tid ej talade

något förnuftigt ord, eller forltod at klaga fig,

utan (ong och yrade ftådfe j förtärde ock ej mera,

ån
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ån foråldrarne med en fked, ibland håldc uti ho-
nom,. Sedan begynte han forftå ut gifva tilkånna

at han hade ondt
,
klagandes ofver fmårta i hela

kroppen , men befynncrligen ofver ftark och oli-

derlig hufvuclvårk*

Detta continueradc faledcs uti io veckor,
med mycket liten fomn och et ouphorligit jäm-
rande natt och dag. Hvarefter hufvudfvålen eller

Callotten begynte krympa tilfamman, fom bränt

låder, famt genom opningar från pannan inemot
hårfäftet , och nedcr at öronen, fonderråmna,

draga fig tilhopa och falla bart af fig fjelf , utom
någon del ofverft i kullen, fom fadren, ty hår var

ej någon Medicus tilftädes, med en tång måfte

laffa, det gåffen dock ej kånde,

Hufvudfkalen var då ofver alt bar, från hår-

fäftet vid pafs, eller futura coronaii, neder ofver

fatura Lambdoidca och til offa temporum eller

futura fquamofa, hvilkcn begynte kart därefter

fvartna och fortåras och förft på fidorna i fmå fl a-

gor, eller fom grofgrufig afka falla bart, h vilket

federmera efterhand continueradc alt ned til nånv
de fom mar, utom ofverfta delen af offa bregmatis,

h vilka feparerade fig vid futuren från os front is
,

och follo hela bårt, et fryeke itort fom 2; ne

Riksdaler,

Inre delarne i hufvudet, eller Dura mäter
var nu aldeles bar, (a at man tydeligen kunde fe

huru hjärnan lyfte fig vid hvart andande eller In-

Ipiration, fom gåffen gjorde. Dura mäter fyntes

fvareblå til fårgen och var med grönaktigt mögel
ofverholgd*

I få-
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I fådant tilftånd befarit gåflert fig vid pafs §
ar , då foråldrarne Mdfe målte gora omflag ofver

fåret af fårfk kodynga , ty plåfter eller andra me-
del tålde han alsintet. Detta omflag omfades

morgon och afton, och lades dyngan imediate på
fåret, h vilken drog ut någon materia och coa*

ferverade få Dura mäter eller hjårnhinnan, at hon,

vid defs aftagande låg hvitaktig ut, men dåreft

man något drogde med defs påläggande falef hon
åter fvartbla. Inemot flutet, dä låret mattade-

len var låkt, bruktes ej detta omflag, emedan,
fom de berättade, det drog for hårdt.

Under detta formårktes at en bråik, lika

fom med något kott ofverdrågen i åtfkilliga fpet-

far och uddar, begynte flicka fig up ifrån Pann-
benet och öronen , fom mer och mer tiltog , til

defs den drog fig tillamman ofver hela hufvudet,

låfom en ny hufvudlkål, hvilken på t| års forlopp

flöt fig tilhopa midt uppe i kullen.

.Midt uppe i kullen vaxte ofver hjårnhinnan

något dodkott, fom blödde når man därvid rörde

eller omfade omflaget, htfilket de barttogo med
brand alun. Detta fvallkottet rutnade dåraf un-

dan, få fort fom benet växte til.

Sedan hufvudet var helt, begynte håret at

{kjuta up och oka fig få at det nu betåcker huf-

vudet, utom någon del uppe i kullen»

Gaffei! ömmade en lång tid om den fpådahuf-

vudfkålen, och talte ej eller at långe i fender gå
med bart hufvud. Han har under alt detta behållit

både fit minne och f©rftånd 5 och fedan han blef
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någorlunda fri(k, lårt at låfa. Men antingen ge-
nom värk , eller iångfamt långliggande, vid pafs

i halftannat ar, åro extenfores (arfi et meta farfi

få forfvagade, at han har något mehn vid gående,

emedan flexores altid ftarkare boja foten.

Det år fkada at ej någon for ftandig Medicus
eller Fåldkår, har varit tillades vidCuren, fom
härvid kunnat göra åtfkilliga vackra anmärknin-

gar. Utan har jag måft upfåtta denna Cafus ef-

ter den befkrifning foräldrarne lämnat Hogvordi-
ge Herr Dodfcor och Bilköp Beronius, fom fyn-

nerligen vårdat den fjuka, fedan jag (jelf bqfigti-

gat bemålte gåfle. Man fer dock håraf i;o)at lå-

dane (kådor, hvareft Dura mäter blifver något

anfenligen blottad , och bemålte hinna foljakteli-

gen mycket exponerad for luften, ej åro i det

alfeende få farlige fom almånt Auétorerne påftä.

z:o) lare vi hårat at vid defia (kådor ej mycket
bruka torkande, ad ftringerande eller oljaktiga

Plåfter och Saifvor, hvilka hvar på fitt fått hin-

dra de fina Vafa at tilvåxaoch årfåtta det fom for-

loradt ar. 3:0) Hafve vi håraf et tydeligt bevis

huru benen våxa.

År 1743 gingo fvåra Koppor i Soknarne om-
kring Calmar, då en Bondeflicka på <S:te året ha-

de elaka Koppor, efter hvilka hon fick en fvuil-

nad i nedra läppen, fom fnart gick ofver til kall-

brand, med få fafelig rota, at det innan kårt frätte

Up hela Hedra lappen, neder ofver hakan, gick

åfven högt på kinbenen, få at halfva ofra lap-

pen % up til nåfan blcf bartfråten. Ncdra kåk-r
benet

*
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benet carierade ftraxt, få at 9 at de fråmfla tån*

derne follo ut.

Når defs foråldrar fokte hjelp, ordinerade

jag en renande och laxerande TiGm, famt letnna-

dc henne til en Fåltfkårs-Gefåli at {kotas. De
angrepne delarne bellrokos med Butyrum Antim*
få at ak det döda och angrepna foll bart, och få-

ret (kottes fom vanligt år# Efter 2: ne veckors

forlopp lofhade fråmfla delen af nedra kåken efter

forfta och andra oxeltanden , eller til
3

fingers

bredd vid pafs, då man ftraxt därefter kånde un-
der detta benet en ny b ro (k , hvilken fedcrmera^

på 8 dagars tid , fkot det gamla benet aldcles

up och löft, at det låtteligen kunde uttagas, och
et nytt ben hade aldeles upfyllt det gamlas ftålle.

Såret begynte federmera at dageligen lakas , och
kottet tiivåxte få långt fom det hade fåfte vid

kåk-benet, eller efter tand-raden. Hvad fåledes

egenteligen kallas lapp, felar aldeles , hvilket man
dock tanker någorlunda hjelpa genom operation.

På det gamla benet fom utföll
, fynes ånnu marken

och impuflioner efter Mufclarnas fälten.

Om Säds och Växters friande ifrdn

Kåld genom Rok,
Af

PEHR HÖGSTRÖM.

edan en och annan håndelfe gifvit mig anled-

ning at tro
5 det fåd och växter (kulle i vårt

kalla climat, fårades norrland , kunna vid

infal-
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infallande froftnåtter hållas någorlunda ofkadde for

kold, då de fkyddades af rök, har jag tånkt därvid

aiiftålla fådana ron, fom kunde gora faken vifs,

men ej kommit med flera tilvåga, ån jag nu til

en början for Kongl, Åcademien får nämna, ock
jag hoppas beftyrka åtminftone fannoiikheten.

Då jag fiftledne hoft hade uti en bank några
for köld omtoligare växter, til hvilka jag fått frön

af Herr Profeflbr Lidbeck, och fom nu for den
kulna fommaren ej hunno til mognad, låt jag i

September månad, få ofta någon froftnatt befa-

rades, antända dervid fådant brånfle, fom ej gaf
iårdeies varma, utan allenaft rok ifrån fig, hvil-

ken fpriddc fig mellan växterna, och har fkyddat

dem från kold få fent på höften, at is redan betåk-

te kringftående vatten. Natten emot den filta

Sept. var få kall , at froften låg på fomliga ftållen

hela följande klara dagen qvar. Et flags arter

Voro måft oS^adde , falt på fomliga (kidor fatt nå*

gon is: men Maifen frös aldeles bart, ehuru jag

ej visft kan faja, om röken hant betacka ftånden,

Mulbårstrån och några andra växter blefvo ej det

ringafte angrepne*

Par gångor , då ftarka froftnatter infallit,

har jag låtit antända flika eldar på flata iåltet, och
om rnornarna därefter funnit, at omkring det

Hållet, dit röken flagit ned, har froften ej gjort

på marken få ftor värkan, fom annorftådes.

Den 8. Novemb. uti nog ftark kold utfatte

jag en låda, hvaruti 6 ftånd Åmericanfka arter

til et qvarters hogd voro upkomne, uti et kallt

och
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och af glefa Vaggar beflående Uthus * det jäg låtit

upfylla med rok af bjorkfvampar, fom gåfvo rin-

ga varma ifrån lig» DelTe årtliånd låt jag dår ftä

en half tima, då de togos in aldeles olkadde. En
ftjelk af famma ftånd lades ut i kalk luften, fom
innom få minuter blef af kold fordårfvad.

Den 16 i famma månad, under en ånnu ikai>

pare kold, utfattes forenåmde Växter i famma rum
och tögos efter en fjärdedels tima åter i*h Öfrä
delarna af ftånden voro ffcadde^ men ej de nedre >

fom torde häfva fororfakats dåraf , at röken ej

var nog-ymnig, ej eller kommen af bjorkfvampar^

fom förra gången, utan af annat brånfle, fom ej

Var lårdeles eldtångt, Inilom en minut blef etl

itjelke, lagd i fria luften, aldeles bårtfrufem

Jag har tånkt, at d§n roldamling, fom ofta

Vid fölens nedergång om fommarén åftadkommef
en aftonronnad , Vore orfaken til et gammalt mår-
ke, fom år, at man, då fådan roniiad vifar fig,

aldrig befarar nättfroft* Då år ijf z de långfam*

ma itora (kogseldarna i Augufti månad timade
i Ryflland , livarom beråttelfer fedan komma
Ut i Pofttidningarna, at ftora trader af land, til

2.00 Verft, blifvit upbrånde$ hade man i Vefter*
botten en ymnig och den årstiden nåltan ovan*
lig landtrok , fom kom ofter ifrån ofver hafvet
och forörfakade en lådan ronnad på himmelen for*

nåmligaft aftnar och mornar* Jag mårkte, at

ehuru himmelen var den tiden klar och luften el*

jeft fyntes nog difpönerad til kold* Vofo döck
alla nätter under hela tiden troftfrie*

' F §1-
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Minne icke på de tått bebodde orter, hålft

hvareft torf eller ftenkol brukas til brånfle, de
månge ftåndigt rykande korsftenar, ibland andra

orfaker, måft bidraga dertil, at kölden ej il myc-
ket och ofta Ikadar växterna, fom i Skogslandet,

hvareft hufen merendels åro lålfynte och rummen
med mindre rök hållas varma? Må icke famrna

ikål kunna gifvas, hvarföre de åkerftycken, fom
ligga in vid våra mangårdar, båft beftå fig mot
Icold, når likväl åljeft omkring lador, ftora fte«

nar och gårdesgårdar på ångar och utmärker, köl-

den gemenligen måft fkadar? Jämväl, at vid med-
let af ftora byar och ftåder har kölden på gator

och gränder minfta värkan ?

Vore på denna eller någon annan grund en
utvåg möjelig, at lindra den förnåtnfta olågen-

het, fom åtföljer vårt climat, få blefve en Guld-
grufva optåkt för våra norra orter i gemen \ men
fornåmligaft Lappmarkerne, hvareft ofta en eller

två, högft tre froftnåtter hvarje fommar, för-

dårfva den ymnigafte årsväxt, når i öfrigt him-
mels- ftreket år få mildt, at man innan 6 eller %
veckor tår både lå och fkåra, och jordmonen få

bördig, at den, på de orter man år fri för denna
fvårighet, gifver lika ftor vålfignelfe, fom dc
fruktbarafte länder på jordklotet, hvilket jag til-

tror mig kunna bevifa med hvad alla refe-betkrif-

ningar, fom kommit i mina händer, om de fena-

re berätta. Våra planteringar torde håraf vinna,

den fördel , at man kunde behålla många nyttiga,

faftån främmande växter, ofkadde til fena höften,

få af dem mogna frön, och fåledes på bcqvåmli-
gare fått vånja dem fmåningom vid climatet. Jag

för-
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fortiger hvad konften kunde uträtta til yifla väx-

ters bevarande, lom nu hafva fina rum i koftfam-

ma Orangerier: hålfti Norrland, hvareft många

omtoiige växter med fåkerhet emot alljcolds häf-

tighet hela vintern forvaras under fnön , fedan

man hunnit frålfa dem ifrån de fno-frie hoftmåna-

dernes våldfamhet.

Som defi*e folgder ej kunna annat, ån beha-

ga, iå år, efter min tanka, högftnödigt , at årfa-

ra vifsheten något närmare, ån af mig hittils kun-

nat fke. Skulle flera forlok vilja den famma be-

ftyrka, lå kunna fedan andre hithörande frågor ej

befvaras utan fåkra ron , fåfom : Om all flags rok

eger lika conferverande egenfkap? Huru vida

luften , då froftnåtter infalla , år af den befkaffen-

het, at röken flår altid ned til marken, likafom

det fker med de varma dimbor, hvilka f
å^

ofta

flcydda årsväxten? Om röken har på alla våxter

famma verkan , och til hvad grad af kold ? Om
den froftaktiga och fkadeliga imma, fom upftiger

af kårr och myror famt kall-kållor, med hvilken

Norrland år måft befvårad , ftår hårmed at mota ,

eller den, få kallade, himmels-kölden, fomår

allmännare och låledes farligare? Hvad flags brån-

fle, antingen halfrutne fpånor och trån , mottar,

fvampar, torf, luntor, eller andra åmnen, gifva

ymnigafte rök och långft ftå bi ? Hvad inrättnin-

gar må kunna påfinnas , at verkftålligheten kun-

de aflöpa med minda arbete och koftnad m. ro.?

Defle torde i fådan håndelfe tjena til nyttiga

åmnen for upmårkfammare Landtmåns eftertänka

och underfokande.

F a UT-
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UTDRAG
Af KongL Vetenjkaps Academiem Dag-
Bok, famt inkomne Bref och Handlingar,

40^(4»

err Wijkstrom Mathematum Le£fcoy

vid Kongl. Gymnafium i Calrnar, har dq

: fillforflutna åren, jämte vanliga och med
mycken flit anftålda MeteorologHka Obfervatio-

ner, hvaraf utdrag blifvit Academien meddelte*
jämväl gifvit noga akt på hatvets ftigandeochfal*

lande vid Calmare ftrand. Han har til den andan
vid ftranden utfått och behorjgen f|ft en uti de-

cimal-tum och linier indelad Scala, på hviiken

vattnets ftigantfe och fallande i lodrätt hogddage*
ligen anmårkes. Sedan han därmed fortfarit i-

från den2i Maj i
5 I7f4, och därigenom nöjak-

tigt utrönt vattnets medel-hogd nu for tiden , vid

denna ftranden
5 har han d, £3 Augufti nåftleditår,

på Skallo, fom ligger en fjärdedels mil ifrån Sta-

den, uti Sundet, och på den holmen af famma
Ö

5 fom ligger måft i Norr, uti et bårg låtit Ut-

hugga et mårke, hvarefter hafvets (tigande och
fallande hår efter och i framtiden kan med full

vifshet determineras. Samma mårke år bildadt fom
et ftort Latinfkt T. Den horisontala liniens långd

år Xf geometrifka tum eller 3 Svenfika qvarter,

men den V ertieala liniens långd 74 Geometrifkc
tum, Bågge linierne åro vid pafs en Svenfk tum
djupe } den horisontala något bredare an den vei>

Sicale. Bårget 3
hvarpå detta mårke år uthuggit,

fttt*
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ftupar nåftan vinkelrätt emot vattubrynet. Midt
på den horizontala linien, eller dar den verticale

möter henne, år uthuggit et litet bol, h varifrån

hogden ofver vattu-brynet bor matas. Förenam-
de dag om morgonen , måttes helt noga detta

centri då varande ho^d , eller rättare, defs afftånd

ifrån Vattu-brynet, längs efter den verticala linien

och bårgets fluttning, fom år tåmmeligen brant ,

och befans famma afftånd vara n, 85 Svenfka
fot. En half tima därefter, fans vattnets hogd på
Scalan vid ftaden 3, 00 fot* Scalans ftånd prof»

vades, och fans aldeles oförändrad t , iåfora då hon
nedfattes den zi Maji, år 17^4. Vattnets Me-
delhogd på Scalan, for hela året 17^6, har varit

3 , 6f fot, Altiå blir det i bårget uthuggna cen-

tri afftånd ifrån det årets medelmåttiga V attubry*

ne ii, 20 fot. Men vil man taga medelhogden af

Vattubrynet vid Calmar, efter alla de obferva-

tioner, lom på Scalan åro gjorde ifrån den dag
hon nedfattes, til ijf6 års flut, fom i det närma-
fte år 3, f4 fot, få blir det uthuggna märkets
hogd ofver famma Vattubryne, u, 31 fot. Sjelf-

va markerar for oirigt lått at igenfinna, ty det
år uthuggit på brantafte fidan ar bårget, belägen
uti en linia, fom går emellan Stads-Kyrkan och
Fårje-plätfenRodfiålla på Öland. Om, efter mån-
ga års förlopp, den bekanta frågan, angående
Vattnets ftåndiga fallande i Öfterfjon, ånnu (kul-

le vara oatgjord, kan hon hår med full vifshet

afftutas, sdlenaft man forft uti et eller flera år ut-

rönt Vattnets medelhogd, och fedan måter det

uthuggna märkets hogd ofver famma medel-hogd*
Til ftorre vifshet, har Academien anmodat Herr
Leftoren Wijkstrom 5 at utröna famma märkes

F 5 af*
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afftånd uti lod-rått hogd ifrån nu varande medel-
måttiga vattubryne. Föf ofrigt märkes af de da*

geliga Obfervationerna på Scalan, at vattnet des-

fe tre fiftforflutna åren ej mycket andråt defs

hogd, utan hållit fig bogft på e» fot ofver eller

under medelhogden*

^^^^^ ; 3
En Landtman vid Nyköping, hvarinamn var

fl otydeligt fkrifvit, at det ej kan lålas, har gif*

vit Äcademien del af defs tankar oeh forfok, hu-

ru den !å kallade Snigel-mafken, fom om höften,

befynnerligen i våta år plågar gora fkada på Råg-
brådden, förmenas kunna forekommas. De ron,

fom Auétor gjort, om denna maikens alftring

af et flags flug -matkar, fom fatta fina agg i A-
kerjorden, åro berömvärde, och förtjäna, at af

någon uti Natural-hirtorien ofvad man, fortfåt-

tas. Mafken utklåckes ej utur defs agg forr ån

fent in på höften, och fortårer då allenalt de fpå-

d^fte bladen på åkren. Om åkren blifvit fent lådd,

och i foljc dåraf all brädden år ånnu fpåd, förtå*

res den til (torre delen af mafken: men om bräd-

den redan år mycket for fig kommen, kan mafken
foga åvårkan gora. Han råder derforc, at i våta

år oftare kora åkren ån i tårra, på det aggen ma-
ge blifva forftorde, famt a

o
t få tidigare om höften,

ftraxt efter korningen. Ar ljff blef härlig fåd

på de åkrar, fom fyra gångor voro körde förrän

de fåddes,men på dem, fom voro allenaft z eller 5

gångor körde, förtärdes all grodan af mafk. Vi-

dare anmårkes, at torf at diken och renar bor i

våta år ej ftrax utbredas på åkren, emedan dåraf

gemenligen féljer maik , utan bor ligga ofvcr vin»

tern
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tern i hog, och nåfta vår utforas. Goda landt*

fåror vid hvarje åkrens korning åro ock i detta

affcende nyttige. Siftledne hoft, då de på en åker

i tredje körningen, fårfummades, kom bradd-

irmfk på famma Sker, men icke längre up i åkren,

ån Landt-fårningen var forfummad. Detta alt,

fåfom ock, hvad utvåg år öfrig, når Landtman*
nen ej kan, eller for väderleken ej tår iå tidigt nog,

lemnas til vidare utrönande.

De tvånne Gull-Jettoner, fom Academien
Gg utfåft at årligen gifva fåfom Premier,? fér at

upmuntra vittra mån til nyttiga Rons ingifvande

och at tillika hedra framledne Hof- Intendentens

Grefve Freoric Sparres åminnelfe, fom ge-
nom' Teflamente vifat fin kårlek for Academien
och Vetenfkaperna* hafva for nåftledit år, *ff$*
blifvit utdelte: den ena til Bårgsrådet Herr
Brandt, fordefs uti famma års Handlingar in-

förda ron om de Alcalifka Salter : den andra til

Ryttmåftaren Herr Jennings , for defs upgifnc
märkeliga förbättring på Mas r Ugnar. Academien
har defsutom gifvif en dylik Jetton til Lieutcnan-
ten vid Kongl. Ariiiraiitetet och Styrmannen vid

K. OftindifkaCompagniet Herr C. G. Ekeberg,
fåfom til vedermåle af Academiens årkånnfamhet
for de mångahanda nyttiga anmärkningar Herr
Ekeberg under alla defs OftindiCka refor gjort
a-eh Academien meddflt.
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De nyäflé påfund af Väder -växlings
inrättningar få Skej?p.

id Mechahiffca få val fom ändra påfund, aii-

fes billigt tor en formon , orii ändamålet
vinncs-med minfta omgång och koftnad

,

tninila kraft- och tid- fpillati , föm niojeligt är*

G

\
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Ju enklare och enfaldigare inrättning, defto mer
hedrar han upfinnaren. Men det händer fållan,

at de fom foka et ändamål , ftrax råka på genafte
vågen dårtil. Någre foreftålla fig fvårigheterna
ftörre ån dé åro, och falla derfore på vidlyftiga

anftalter: flere forledas til onödiga krokvågar, af
okunnighet i de Vetenikaper, fom kunde forely-

fa dem uti underökningen: fomlige fatta ock en
falfk heder uti konftiga och ftora tilftåliningar >

fåfom förmenta prof af ftort fnilie.

Når man ville åftadkomma Väderväxling e*

mellan och under däcken på Skepp, hvad hade

varit naturligare, ån ftrax tanka på någon tillämp-

ning af det fått, fom dageligen nyttjas til famma
ändamål uti hus och vånings-rum? Skårftenar och
Kakelugns-pipor åro ju intet annat, ån en art af

drag-ror, gjorde at affora röken, fom eljeft (kul-

le qvarblitva i rummen, då eld gores for varma
och andr^behof* Hvar och en vet af forfarenhet,

at den gamla luften tillika utdrages utur rummen,
och at ny luft af fig fjelf inkommer genom dör-

rar, fonfter och andra opningar* men månge låra

ej hafva påtänkt orfaken eller fåttet af Naturens
verkning vid detta tilfålle. Emedan åmnet gif-

ver mig dertil anledning, och det år nyttigt haf-

va begrep derom , for alla fom ej h^fva nog lufti-

ga och rökfria rum, vil jag med några ord nåmna
huru det tilgår.

Elden upvårmer den nårmaft kringliggande

luften, utfpånner och gor honom lättare, anden
fom år långre ifrån elden. Den lättade luften fly-

ter ftrax up ofver den tyngre , foker utgång der
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han finner opning, och forer röken med fig vid

upftigandet, lika fom en ftrom forer hvad på vatt-

net Hy ter. Så fort den upvårmde luften går un-

dan, tränger fig i dels ftälle och for at återftälla

jamnvigten, den kalla luften til elden ifrån fidor-

na, fom åfven upvärmes och upftigcr pä lika lått.

Härmed fortfåres, fä långe elden brinner,- den
varma luften finner utgång och kall luft i defs

itälle kan inkomma. Detta märkes nogfamt vid

eldsvådor, då luften altid rufar til elden ifrån fi-

dorna och fororfakar bläft, falt det eljeft år lungt.

Om den varma luften ej flipper ut, eller om
frilk luft ej har tilgång, flocknar elden och röken

inneftånges Det fenare händer allenaft uti tapta

och mycket vådertåta rum, famt då eld uptåndes

på en gång uti flera rum bredevid hvarandra,, med
dörrar emellan; ty då bårttager det ena rummet,
fom har ftarkare drag, lutten ifrån det andra,
hvarcft röken altfå måfte.gå in.

Det förra feer oftare och af mångahanda or-

faker: fåfom når Skårftcncn eller pipan år nvyc-

ket lång och vid, då den varma upftigande luften

fnart upblandas med den kalla, och fvalnar forr

ån han hinner ut , hvarfore gcmcnligcn fpifar och
Kakelugnar , fom blifvit genomkalk, roka in i

forftone, til defs piporna hunnit blifva upvårmde

:

når mänga rör ftota tilfamman uti en fearftcn och
flera eldas på en gång, llåckas luften och går ned
uti det röret, hvareft han finner minda mot liand :

når vädret utanifrån drifver tilbaka den upftigan-

de varma luften: når den yttre luften år varmare
"In dea upftigande

3
hvilket händer fommaniden
G z ml
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uti kalla under- jordifka rum : nar Barometern Sr

låg, fom utmärker at den yttre luften år lått , då

det gemenligen år rågnaktigt och man jåmvål fer^

at röken utom (kårftenen icke högt plägar upfti-

ga. Huru draget bor befordras vid fadana och
flera dylika tilrållen, kommer an på omftändighe-

tema j men det år otvifvelaktigt , at man medelft

eldens tilhjelp århåller den låttafte och båfta vå*
dervåxling.

Dcrfore, fafom* Uti nåftforegående QuartaU
Handlingar berättades, hade man ingen olågenhet

af qvalmig luft under däcken på Skepp, då Caby-
fan ftod heder uti holfkeppet* Sedan Cabyfan
upflyttades på öfverfta däcket, påminde man fig

icke, at eldningen i Cabyfan likafullt kunde bi-

draga til Väderväxlings underhållande i holfkep-

pet, genom tillämpade ror. Vid minfta eftertän-

ka hade man likväl låtteligen kunnat finna, at eld

eller varma, applicerad til ofra ändan af et ror,

långt viflare upvåcker drag, ån då han lämpas til

den ncdra, fåfom vid fpifar och kakelugnar fker :

ty uti den fenare; håndelfen kunna alla forenåm-

de och flera omftåndigheter betaga defs verkan $

men uti den förra kan draget nåftan omojeligen
flå felt»

jVamledne Capitaine TriewaLd hade fjelf,

rcclan år 1721 , med ftor fordel nyttjat detta fått,

til den ofunda luftens utdragande utur en Sten-

kols-grufva i Ängland. Ét Schakt i grufvan var

af en få giftig luft befvåradt, at både månnifkor

och djur deruti qvafdes* då de allenaft kommit f
famnar djupt. Haft låt gora en trumma af trå 5

hvars
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fcvars ena anda fördes djupt ned i Schaktet : den
ifra åndan uppe i dagen inmurades uti afk - holet

af vind-ugnen, fom var upmurad aftegel et (tyc-

ke ifrän Schacktet. Uti ugnen och ofver alkho-

let infattes et rått jårnhalfter
, hvarpå Stenkolen

och elden lades* Sedan det fkedt, och all tilgäng

af luft til elden var tappt, undantagande genom
trumman, [upvåcktes et få ftarkt drag genom
trumman, at Schaktet, fom var 40 famnar djupt,

inom en halftima var aldeles befriat ifrån den fka-

deliga luften, och folket utan minfta olågenhet

kunde gå ned alt til bottnen.

Triewald nämnde detta defs lyckligafte

påfund , uti denna Kongl. Vetenfkaps Äcademiens
Handlingar for år 1740, och låt infora befkrif*

ning dcrpåi Handlingarna for April, Maj och Ju*
nius, år 17415 famma år, då han framkom med fina

bråkfamma Pumpar och Puftar, for at utdraga

ofund luft utur Skepp. Hvårföre blef han icke

vid fit förra fimpia påfund och låt gora trummor
ifrån Cabyfan ned uti hol- fkeppet och rummen?
Han lårer hafva fruktat for elden: lika fom man
icke ändock måftc bruka eld i Cabyforna, och all

fara deraf genom forfigtighet kunde forekommas„
Man år ofta fit fyftemål iå når , at man likafom

kan taga derpå med händerna, och man fer det

dock icke.

Sutton, en Ängelsman, antingen han hort

talas om forenåmnda Triewalds långt förut i

Ängland verkftålda påfund, eller ock fjelf råkade

på iamma tanka, gjorde deraf en lycklig tillämp-

ning til Skepp j men hade otrolig moda at vinna
bifall. Han upgaf fit nya lått at åftadkomma vå-

der*
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dervåxling på Skepp, år 1739, men Ängelfka
Amiralitetet

5 fom bordt tacka honom derforej

Föraktade det och gjorde åtloje af, at en, fom al-

drig feglat, imderftod (ig lära få gamla Sjomån.
Sutton fick, oaktadt alla foreftållningar, ej en
gång gora forfpk på något Krigs- Skepp , forr ån

mot flutet af år 1741. Forföket talade nog til

påfundets fordel; men man behagade icke anfe

det for giltigt. Når mer ofvertygande forfok föl-

jande året gjordes, blef intygandet derom af ve-

derbörande upfatt i tvetydiga ordafatt, i anled*

ning hvaraf påfundet forkaftades, och upfinnaren

afviftes. med en ftickpenning, fåfom til belöning

for defs goda vilja,

I Ängland går det ofta til fåfom anncrftådes

:

man fjåfar cj med nya påfund, efter fom fjelfva fa-

ken fortjenar, utan fom upfinnaren år anfedd och
ålfcad , eller har mågtiga befordrare. Mången
lider håldre hvad han kan, ån tager hjelp och råd

af den han anfer långt under fig. Det händer
ock ej fållan, at vanan gor.de itörfta ölägenhe-

ter icke allenaft drågeliga, utaft ock få behage-
liga, at man ej vil flippa dem, i fynnerhet om
egennyttan eller fjelfklokheten på något fått

fpelar derunder. Så gick det hår. Om Konun-
gens Lif-Medicus* den berömde Do&or Mead
och någre flere välfinnade Mån, icke tagit S ut-
töm under armarna, hade afunden, kan hånda,

fegrat och i fjelfva fedflen forqvaft et påfund,

fom Ängelsmånnerne nu ärkånna for et af de nyt-

tigare och deras Nation måft hedrande 5 fom
pa \mg tid blifvit gjorde. Men några myndiga
Matis biträde gaf faken ftrax båttre utfeende .f

på-
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påfundet gillades och Konglig befallning utfär-

dades, at alla örlogs-Skepp fkulle därmed forfes.

Suttons Vader • växlings inrättning år af

följande befkaffenhet. Cabyforna på de Ångelfka
Örlogs- Skeppen, fe Täb. 111. fig. i och 2, haf-

va tvanne bottnar : denofre, 0, år et järngaller,

hvarpå ftenkol eller ved lågges, den nedre år

faft mur, hvarpå afkan nedfaller. När eld år up-
tånd, tilfiutes den ofra luckan fom bor vara

val tåt. Dennedra*/, lemnades öppen, at gif-

va elden nödig luft genom gallret. Emellan des-

fa tvånne bottnar låt Sutton infatta tre eller

flera koppar- ror få långa fom murens tjock-

lek, och få vida fom hogden emellan bottnarna
medgifvcr. Defla ror gå utur ugnen in uti en
bredeyid Cabyfan murad vader- tåt kifta/Y, ifrån

hvilken andra ror gg, gå ned igenom däcket och
ledas på beqvåmligatte fåttet neder i rummen,
til pump- fodet eller hvart man vil uti Hol-Skep-
pet. Når då eld år uptånd under pannorna och
han kommit val i brand, tilfiutes åfven den ne-

dra luckan då ingen annan luft flipper til el-

den, ån den, fom updrages utur Skeppet genom
rören * ,g, hvilken ock få mycket ymnogare up-
liiger, ju häftigare elden brinner och ju tåtare

luckorna r, ^, åro paflade, at ingen luft der in-

kommer. At vader - drag nödvändigt på detta

fått måfle upvåckas, år klart af hvad ofvanfore

fagt år. Så fort den gamla inneflutna luften ne-

dre i Skepps - rummen igenom rören updrages

,

intränger fig i defs ftålle ny frifk luft, fjelfmant

och etter hand, genom alla luckor och pppningar

på Skeppet, medelft den yttre luftens tryckning

G 4 och
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och fpånftighet. Således underhållas god Vådetf-
våxling i 'Skeppet, utan någons möda och olägen-
het, få länge elden brinner i Caby fan , hvilken

defsutora bchSfyes för mätredningen , ftorre de- ,

len af dygnet Ja, rören draga ånnu några timar
ledan elden år fläkt j nämligen^ få långe Cabyfe-

% 'muren år vaHrj. •

Det fornamfta inkaft man hår emot i början

gjorde, och fom månge ånnugora, år, at den-
ne inrättning vore farlig for elds -våda. Icke al-

lenaft gniftor, * utan ock , vid Skeppets kräng-

ningar i ftark blåft, eld -kol kunde inkomma i

rören och Fprorfaka "olycka. Men vid närma-
re efterfinnande i larer denna fruktan fårfvinna,

Draget genom rören hindrar gniftor at deruti in-

komma : det bläfer dem ifrån fig fåfom en puft.

Eld kol, fom kunde infalla genom et af r6ren e y

iianna uti kiftan f, och defs urgröpning i bott-

ilen il Någon pålitelig Man, hvillyen ombetros
at hafva upugt ofver rorpn , fämt då och då renfa

kiftan ifrån kol, kan fatta Skeppet uti fullkom-

lig fäkerhet for all deraf befarad våda. Det har

ock på 12 til 14 år, fom inrättningen varit bru*

kad i Ängland > aldrig forfpordts, at någon oiyc*

ka h^raf timatj

Huru rören g bora ledas , kommer an på be*

fjvamligheten, Capitaine^Lieqtenanten vid Kongl.

Amiralitetet, HerrCoRviN, har gifvit KongK
' Vetenfkaps Äcademien vid handen, at på et Än-

felfkt Krigs* Skepp af tredje Rangen, hvarpå

an tjänte ar 17^ 1 ,
gick et ror neder ifrån Ca-

byfan genom alla d|cken och i&ft - lafvan, ned i

m

f



t?5?' Apr. Maj. Jun. 89

Hol- Skeppet, med bi - ror lika fom grenar til

Butlerietoch Skafferierna: pä hvart däck, un*

dantagande det ofverfta, lopp et r6r anda til ack-

tern, tätt vid Skårftockarna, åfven med biror,

til if a zo fots afftand ifrån hvarandra, fom gin*

go genorn däcken och ej vqi*q långrs ån dåcke-

plankans tjocklek. Til Pump-födét gick et bi-*

ror ifrån nederfta däckets ror. Alla rören va*

ro val inbygde til vårn for ftotning de fom
lupo längs däcken y med en. huf af tvånne brag-

der emellan luckorna \ men der rören lägo ut-

ined Skårftockarna 5 var alienaft et bräde lagt

til betäckning.

Denna inrättnings fördelaktighet framfor al-

la andra Väderväxlings Machiner, år ovederfå-*

gelig r Han fordrar ringa kofinad at inråttas och
»åftan ingen at underhållas : han intager foga rum
och ligger icke folk eller läker i vågen eller til

hinders: hangor fullkomlig god verkan dageiigep

och ftundchgen, nåftan utan någon månnifkas åt-

fård , moda eller bekymmer. De fom forfokt

.
onom 5 kunna ej nogiamt berömma defs nytta:

de faafva med forundran och glädje intygat, at

luften under däcken på Skepp 5
har under många

Månaders refor, hållit figfåfrift fom i en kam-
mare j famt at befattningen knapt vetat af Skor-,

bjugg eller andra forr vanliga fjukdomar. Uti
en Ängellk Efcadre, fom forledit år kryflade ,

var befattningen aldeles frifk på de Skepp
5 fom

hade vader - växling, då han af fjukdomar nåftan

odelades på andra Skepp
3 i deras följe

7
fom ej

voro dermed förödde.

Sedan
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Sedan Triewalds Våder-yåxlings machine,
for den orfak, fom filt anirordes, blef nedlagd,
har man hår i Sverige , under freds-tiden, ej tånkt

på någon annan, förr ån nåftledit år, då en Efcar

dre utruftades, fom utan någon våder-våxlings inr
råttning , fick i hårdafte måtto kånnas vid alla de
fvarigheter ofund luft medforer. Regeringen
blef deraf föranlåten, at med fullt alfvare foran-

ftalta om medel til fadana olyckors förekomman-
de i framtiden. Konglig Majeftet befalte, på
Vetenfkaps Academiens nådigft inhämtade til-

ilyrkande, at de Örlogs - Skepp , fom redan haf-

va Triewälds machine i brukbart ftånd

,

Ikola (ig deraf betjäna, men Suttons drag-

,rér på de ofriga inråttas.

Academiens varde Ledamot, Skeppsbygg-
maftaren Herr Sheldon, har federmera til Aca-
demien inkommit med beråttelfe, huru rören blif-

vit lämpade til de Svenfka Cabyforna , hvilka ej

hafva dubei bätten , fålom de Ängelfka. Ritnin-

gen/^, 3 ,
gifver det nogfamt vid handen. Hår-

vid mlrkes , at de horizohtala rören e emellan Ca-
byHin och Våder-kiftan ligga något högre ånbått-

nen af eldkläden, på det eldkol ej låtteligén (ko*

la inkomma i rören , fom defsutom , for famma
orfak, åro forfedde med trall eller gallerverk fram

for öppningen. K i (tan år tilråckeligen djup och
rörens ^ofra andar flå högt ofver luftans bätten,

jåmt med ofre brädden af de horizontala rören.

Råren g åro åfven betåkte med trall eller järn-

galler. Rören åro , nårmaft Cabyfan, af Koppar,
mm lingre ned i Skeppen förlängde med fyrkan-

tiga vål fogade trå-trummor > fom hafva i Skarf-

var
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1

var och vinklar (årfkilta hufvor, hvarmed tiloknin-»

garna göras både horizontelt och Verticalt,

Drag- rören g, fom åro 4 til antalet, åro få

ftåldc, at fom Cabyfan ftår fram i Skeppet på
ofra däcket under backen, gå de genom famma
dåck : et af de medier (la vrider fig med fin arm
up under dåcks-balkarna förut emellan betingar-

11a åt Focke-maften, emedan Skeppet i Sjon år

på det ftåilet emellan - dåcks måft qvaft och utan

trall eller öppningar på ofra däcket. De ijuke

ligga ock dar, fkilde ifrån det friflca Manlkapet,
hvårföre vader- växling i det rummet år hogft an-

gelägen. Det andra mellan -röret år vridit akter

ut, Lang-Skepps til ftor-fpelet, hvareft det ock
mellan-däcks har fin öppning, hvilket år nödvän-
digt, emedan jåmvål der mycken ofund luft plå-

gar vara innefluten, fom kommer ifrån {kafferier-

na. Det tredje röret går forft med en arm , tvår-

(kepps, något bordvarts 5 federmera Lång-Skepps
och ater Tvår-Skepps vid ftormaften, hvareft det

går lodrätt ned genom undra dåcket och laft-laf-

van, neder til pump fodet, midfkepps* Fjärde

röret ftråcker fig på famma fått ackter ut, gåf

genom undra dåcket och laft-lafven, vid ackter-

luckan ned uti och under Skafferierna, hvilkatvån-

ne fiftnåmda ror komma at utdraga luften och gö-
ra Våder-våxling på de angelågnafte ftållen neder

i hoHkeppet» Det år ingen tvifvel, at ju forfa*

renheten gifver anledning til åtfkilliga forbåttrin*

gar härvid, få val hvad rörens ftållning, fom den
ofriga inrättningen angår. Nyttan lårer aldeies

•fvara emot vår väntan, och fåkerheten medelft
någon tilfyn och varfamhet blifva fullkomlig.

Eme*
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Emedan K. Vetenfkaps Academien fruktade,

nt den få djupt inrotade råddhogan for eldens nyt-
tjande hårvid , kunde ånnu längre fatta vårt Sjo-

Folk i miftning af en få våfendtelig formon, fom
friik luft år 5

foreflog Academien i underdånighet
til profning et annat fått at tillämpa drag-roren,
hvarigenom all gemenfkap emellan elden och rö-

ren kan förekommas 5
i det rören ej ligga med e-

na öppningen in uti eld-ftaden v läfom Suttons,
utan gå tvärt igenom Cabyfan , ut til rokhatten,

Academien hade full anledning at tro, det blotta

vårman på rören {kulle åftadkomma god väder-

växling, om icke juft aldeles få ftark fom Sut*
tons ror. Herr Sheldon har påhog befallning,

åfven verkftåldt detta forfok
, på Krigs - Skeppet

Heffen-CafTel af 64 Canoner, pä lått fom fig. 4,.

utvifar, hvareft c år rok-hatten
, defgb^ et af

rören» Tre fådana ror åro på bemålte Skepp in-

rattade, afhvilkadet medlerfta vrider fig förut s

de andra båda ackterut, fom gä ned mellan-dåcks

och til Skafferierna. Huru rören draga fig tilfaiTN

man mot rokhatten, fes af figura Flera ror

jkunna infattas, dä man år-farit tilråckeligen hvad
verkan deiTa gora.

Herr Sheldon berättar fig imedlertid haf-

vapå det nogafre underfokt båda deffa flags rörens

verkan. Swttons ror hafva dragit ftarkare , då

elden var val itånd och i full låga, lårdeles når

dorar och draghol til pannorna varit val tilfiut-

ne
, hvarpå noga akt bor gifvas : deremot hafva

de dragit mindre, når elden år utbränd, och al-

draminft, når ingen eld varit i Cabyfan. Der-
emot hafva rören, ftålde iåfom uti fig. 4> gjordt
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et medelmåttigare och jämnare draj* , föm lof-

vat aldelcs tilråckelig tjånft at hälla Skeppet
rent for ofuftd luft, då man tillika beflitaf fig

om fnygghet och renhållning, efter vanligheten*

Defla rörens lindrigare drag lårer ock båttre be-*

komma for hallan, ån Suttons, hvilka man åf-

ven kan moderera aldeles efter eget behag,

Triewalös och Suttons, fa val fom deä
nya inrättningen , torfokas i denne Tömmar ån vi-

dare på den utlupne K- Svenfka Efcadern , och
lofvar Herr ShÉeldo^, vid Efcaderns hemkomfL*
gifva K. Academieii del, få val af de formoner*
förfi ölägenheter, toän vid hvardera funnit, och
hvad förbättringar kunäa, i anledning deraf$ änfes

nödige på den båfta.

Öm det af Academien foreflagne fåttet fin-

nes göra tilråckelig Vader ^våxling, år man icke

allenaft fåkrarc får elds - våda, ån med Suttons,
fom med forfigtighet brukadt ej heller hafver nå-

gon farå i utan år det jåmvål beqvåmligare och
mindre koftfamt , fem t bårttager mindre rum,
få vida vådcrkiftan /, fig. 3, der ej behofves.

At röret d e f fig. 4, bor vara af fådänt ämne*
eller få inniuradt, at det af hettan icke fmålter ,

forftår fig af fig fjelft. Hvad tillämpning af des^

fe påfund kan göras vid andra tilfällen, i fynner-

het, at åftadkomma båttre drag uti Skårftenar,

lemnas aildrä at utftiina*

PEHR. WARGENTIN,
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Jämfårelfe emellan de förmåner och
ölägenheter , fom åtfölja hvarje ftarrjtick-

nings - y2/£ , i y?oV i?oV och

Anmärkningar ,

:
/ Af i -#
O. ACREL.

CATARACTA, grå eller hvita ftarren, ar

en blindhet, fom fortager, alla forekom-
mande .kroppars afbildning på retina ,

jämte delaktigheten af Själens begrep och om-
domme# Den indelas tydeligaft , i membrana-
cea och cryftallina.

> 1:0. Membranacea$m0, år den, fom ej

annorlunda ån et täcke eller forhånge, tilfluter

ogonfonftret (pupillam) och finnes i ögats bak-

kammare, los eller häftad, antingen vid proces-

fus ciliares eller produ&io uvese pofterior, fora

bekläder ögon - ringen ( circulus Iridis.)

Denne upkommer af utådrade , ofordelta och
ftelnade våtfkor, blod, vahr, lympha, hvilka

af hvarjehanda både in - och utvårtes orfaker i

inogat yppat fig* men förekommer ganfka fållan.

Mcmbraiiacea wra 9 kallas den ftarr, fom
efter lentis fulla nedtryckning oförändrad qvar-

blifver , fedan antingen lamina anterior capfula?

cryftallinx icke medfolgt eller lam. capf. cryft.

polterior 5 mot förmodan varit fördunklad.

2:0. Cry-
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zx>. Cryftallina, år ftarren, da lens lider
%

hvilken blifvit oklar, dunkel, uploft eller tvårt

om, förhårdnad. Simplex, dä lens allena un-

dergått förvandling. Complicata eller mixta , da

antingen defs holfa tillika blifvit opaque, eller

någon annan våtflcornas ljukdom år forhanden.

Bagge cryftallinae , få fimplex, fom complicata

^

åro i många delär flkiljaktiga, i affeendc til lidren,

fårgen, anvåxningen, confiftencen o. f. v,

Hufvud-fåtten til dej/a flarrjlägtem bjelp genom ope»

ration , åro nu fortiden ,
treggebanda :

1:0 Methodus YvesianA. z:o D:ni Fer*
kein. 3:0 D:ni Daviel med defs fenare för-

ändringar, hvilka alla åro redan af belkrifning

och bruk tilråckeligen bekanta.

St. Yves Method, hafver följande

formoner

;

1:0. Är man fåkcr at altid träffa cry (tallen,
når nålen horizontelt i a i j linia iniores från liga-

mento ciliari.

z:o. At man låtteligen, genom pupillen, fet

fpetfen och flätan af nålen, under det mån arbetar,

hvilket år en af denna mcthods ftörfta formoner.
När lens år ojåmt ftelnad eller blot, bryter och
flciljer Gg i många ftycken, fer man ftraxt och
tillika känner, hvilketdera ftycket låttaft nedbrin-
gas och ftilla ligger $ eller hvilka likfom gele*
-klimpar i vatten, dela fig for nålen, vika ned vid
påtryckningen, men åter ftraxt upkomma och
*tay ned tryckning behofvao

3:0, Se*
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3:0. Sedan lens antingen hel eller ^ftjrcketris

blifVit undan -och nedfkäffad., kan jag med nålen
fidovårts lofa laminam anteriörem capfulas cry-
ftaliiri^e ifrån limbo föveae cryftaUmåe, lä at hela
pupillen tkal blifva klar* med mindre ej famnia
lamel, fom öftail hånder

3 hattar vid någondera af
pioceuus ciliares.

Detta år (vart ortt icke öirtojeligit i Meirär
Ferréins och Daviels methoder^ hvarota

pä fit ftålle*

4 :0. Når cryftallen år ratt doitfpaÖ:, foljak-

teligen lått at nedtrycka, år jag fäker, at fedatt

den blifvit lagd under humor vitreus
5 ftiger

den icke up genom tunicam hyaloideam , at nal-

kas axiti vifus* och blifva et oboteligit hinder

for fynen i framtiden*

f :ö* Sepiméntl vitrei blifva icke f£ thytrket

rifna, fom dä boutonnieren efter Herr Prof. Fer-
reins methode gores, forft med nålens uplyftan-

de och hela lentis retraétion genom gjorda iågerij

i fall den år ftådig nog, at fafena på mien : och fe*

dan i fall lens af tilkommande fkakningar, hoftä,

nyfande eller dylikt, åter fkulle tryckas genom
defs våg mot boutonioren {a)%

6:ö. Katt
J 1

•'
1 ( 1

-
f v

- - - "1
v
if ftTi "ft- n f- n f 1

- "T iii m i

{a) Herr Doéh Henckels anförde håndelfe i DifTert. dé

Catär, Cryftal véra p. 31. tyckes göra dehnä frfofc>

tan oftndig. Han opererade dén blinda eftei- Fer*
kei&s Methodé , font på 4:de dagen fåg alla ob-
jeéler ; men.genöm ftark hofta, upretad inflamma-
tion, objéäernas förekommande $ förft röda, fedaa
fom gula, förlorade omlider aideles fynen.
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6:0. Kan jåmvål lamina pofl\ capf. cryftalli-

nse, då den år opaque , lättare lateralt aflofas, eller

rättare lagt, aftåljas, ån i de två andra methoder.

7:0* Vcrkftålies den beqvåmare , på fma in*

funkna ögon, der kanterna af orbita procminera

och for fammalkål Ikul, in ftrabismooculorum.

8:0. Är denna methode fåkrare, då en del

allenaft af lens blifvit mork och compaét, all*

denftund jag med tilhjelp af fynen, fer ftlllet

och nålsudden , fom bora motas.

9:0. Mjölk - och andra flytande ftarrar, hvil*

ka med orått kallas omogna, ty de hårdna aldrig

kunna med denna method angripas, och fom hän-

deifer befannat, val och med fynens vinnande,

utfalla,

10:0. Når detta fått eljeft i verkftålkndet

fort och val afloper , kan jag ock forfåkra, at ned-
tryckta lens, fom var dunkel, ej långe fom et hic-

terogeneum qvarblifver, utan upiofes , reforberas

och aldeles ur ogat förfvinner med fynens goda
be (tand.

-"JV* Yves Methode hafver följande

ölägenheter ;

1:0. Är albuginea mer ömtålig, for mufc.rééti

externi aponevrotifka beklådning och filametita

nervea 6:ti paris, fom deri invåfvas,ån klara horn-

hinnan, foljakteligen i fådant affeende mer under-

kaftad inflammation, vårk och kråkning genom
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fammanhanget med nervö intercoftali, i fytmei>

het , når en ftump eller rund nål brukas.

2:o. Vid genom (tingandet, kan lått hånda,

at något vas fanguiferum i choroidea opnas, gif-

ver blod 5
fororfakar haemalops, hjpopium, cata-

ra&a membranacea fpuria, eller atminftone hin-

drar operations fullbordan, for den gången,

3:0, I fådan håndelfe den man ickevåller,up-

komma fvåra fel, om man ej uphorcr med opera-

tion, i hopp at likafullt kunna nedtrycka darren*,

faft pupillen blifvit af blodet oklar: Vafa vortico-

fa uveae, proceflus ciliares, fibras motrices iridis

Filam. tertii paris, tunica hyaloidea kunna i detta

mörker, utan nytta oboteligen fkadas,

4:0- Af famma fvåra folgd, år denna method,

da nålens udd vid forfoken at nederlågga ftarren,

uprifver retinam och choroidam , kmnar öpning

for lens , fom imellan dem logeras, icke utan ftort

åfvcntyr om fyn och li£

f:o. Når lens år öjlmt mogen, blot eller up-
loft, bryter fig i många lofa bitar, gar ofta en
ftorre eller mindre in genom pupillen i cam. an t. 5

hvilka (edermera icke gå tilbakas. Antingen ned-
ljunka de framfor Iris, tynga ligamentum ciliare

och fororfaka inflammation och undertiden bul-

aiing, med oviis utgång for fynen {b) eller kom-
iner en krok eller andan af en lådan bit at haka

{t) Detta gaf Ms. Petit anledning, at 6pna Corn,
tramp, och utflåppa lens. vid memoi. d. V Acad. R.
des Sciences. 170*8,
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fig pa nedra kanten af pupillen , hvilken åter der-

at tynges och hindras i defs qvicka rSrelfer vid

fkiften at ljus och mörker, hvaraf fvag fyn, faft

pupillen forofrigt år rundtorn klar(0- lycKeligaft,

når lens år bloc och ftycket fmåningom upfmål-

ter i humore aqueo , hviiket ej tållan håndt.

6:0. Är lens compa&
9
men ligger nåra emot

pupillen, då humor vitreus år ftadigare ån vanligt,

fpringer den vid capfelns opnande genom pupillen

i lam. ant. med nyfsnåmnde folgder; det år fvårt,

öm icke omoje-ligt, draga den tilbakangenom pu-
pillen at nedläggas under vitreus. Denna omftån-
dighet, fom nödgade Ms. Petit at opna corn.

transp. har viflerligen gifvit anledning til Herr
Daviels methode, fom Herrar Morand , La
Faije &c. mycket förbättrat och forkårtat.

7:0* Stiger den nedtrykta cryftallen ofta up
igen, dl den å nyo på famma fått bor nedtryckas,

la framt fynen (kal återvinnas : detta {ker ibland

med tilfållens okande for hvarje gång, OQ.

8:0. Når Cryftallen varit ftadig och opera-

tion innom f minut fullbordad med klar pupil och
H x ren

(0 Detta hånde mig nyligen i Latarettet med en GåÖe från

Dalarna, fom var blind född. Starren var oftaktig,

blef lått och väl nedtrykt, m-en en bit lik malleus

(hörfelbenet) kallade lig in åt cam. ant, då flcaftet

faftnade pä kanten neder til af pupillen : Han fåj*

dock hel väl : biten upfmålte,

(d) Förnåmfta orfaken til cryftallens upftigattde år an*
tingen capfelns feghet fom ej britter , eller lentis ad-
hasrence med membr. cryftallin, och dennas åter med
en eller flera af proc&ffus ciliares.
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ren fyn, har håndt, at likafullt häftig' -värk och
inflammation tiiflagit y hvilka dock ucan fynens-

fkada innan tre veckor varit fordelta. Månne icke
den härdare Cryfiallens tryckning på retina det
vållit, tils den båttre logerat fig i humore vitreo,

eller undanfmålt ? och huru val vore icke det om
förvandlade lens llraxt kunde fkaffas mur ogat?

Anmärkningar*

AF et tåmeligit antal? ftarrblinda, fom genom
operation återvunnit fynen i Stockholms Laza-
ret , hafver Herr Archiater Schutzer ftuckic

några i början, och jag de ofriga, alla efter St. Y-
ves Methode , med en eller annan förändring ef-

ter omftåndigheterna. Utom hvad jag vid andra

Oculitters operationer i denna methode pålitcligcn

ront, kan jag af egen forviflb fåga, at af et ta-

git antal til 30 blinda på båda ögonen, näppeli-

gen 8 haft cataraétas veras cryflallinas 8c fimpli-

ces 5 jag menar fådana, der lens blifvit dunkel och
fatt mer ån naturlig ftadga y och knapt 3 af 30, der

lam. ant, capf. funnits klar, fedan lens undergått

fin förvandling eller induration : de ofriga hafva

varit blota (molles & pulpofas) flytande, gelatino-

fas , aquofe , laéteae, &c, mixtse & complicatce

med lam. ant. caps. cryflv fordunkling. Defla

hafva merendels fordrat godt tålamod under

operation, nog (kotfel efteråt, och hos några

har operation måft återhämtas förr ån de blin-

da fett tydeligen.

Deraf tror jag, man med fullt fkål kan fluta,

ät Herr Prof. Ferrejns Methode-, i fådana blo-

ta

1



1757. Apr. Maj. Jun, 10

1

ta och uplofta cryftall-ftarrar, icke låter verkftal-

la fig, och at Herr Daviels vore den aldrafornåm-

ita, hvarigenom både mörknade cryftailen och
defs foder bor utflbtffas, om icke denna fenare,

fäfom flera chirurgifka operationer, ofta mötte bå-

de fvårigheter och omojeligheteri verkftållandet:

hvarom båttre ned.

Lens hos en frifk månniffca år ffodigare, ån \
hos en fjuk, eller i et dodt creatur; men då den
undergått förvandling, blifver oftalå blot, at den
icke häftar på nålen: forgåfves väntas på mognad,
eller råttare ftadga, når 8 a \% år och derofver ic-

ke hunnit den fulborda.

I7f4- Kommo tvånne ftarrblinda från Öfter-

gotland i Lazarettet 5 den ena hade ftadgade Cry-
italler, fom nedtryktes utan moda, hvarefter den
ijukefäg på båda ögonen. Den andras voro fly-

tande; men fom ladant icke altid med viflfhet ut-

ifrån fes kan, företogs operation. Når jag fordt

nålen in i lens, midt for pupillen
, på högra ogat^

kändes icke det vanliga emottagandet af lente*

Nålens udd och platta fidor, fyntes tydeligen vid

våndningarne bak om lam. ant. capsrae. derpå ut-

togs nålen utan vidare opning. Detta ogat vil-

le jag låmna,, til en annan tid. På vånftra ogat,
fant jag lenslikablot och nålen likafynlig genom
capfeln och pupillen 3 men at fe befkaffenheten
af cryftallen gjorde jag en verticai incifion på ne*

dra delen at lam* ant : 1 det famma utflöt et mjölk-
vatten, fom grumlade up humor aqueusoch inogat,

då nålen ftraxtuttogs. Detta fordelte iig innom
några dagar utan tilftott inflammation. Den fju-

H 3 ke

+ i? * s '

1
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Ice var blind fom förr. Jag rådde honom refa

hem och efter z år komma tilbaka. Forleden

lommar netto 2 år, infant han fig i Lazarettet,

Ater börjades med högra ögats når nålen nalkades

lens, kåndejag genalt defs ftadgaj i ftörfta haft

vardt den nedtrykt och pupillen klar. Genom of-

vanbemålte gjorda öpning på Capfeln af vånftra

ögat, hade han fett något öfver et år, fom han
ock nu låg vågen, golfvet, fina fötter oeh alla

objeéter, fom honom i denna Dire£tion förelades,

deraf dömde jag, at lens bårtflutit och lam. ant.

taps : cryft. utgjorde förhånget, fom nu utftång-

de ljus - (trålarnas infall på retinam. Til defs ut-

rönande förde jag nålen varfamt och långfamt in-

nom linien från ligamento ciliare mot membra-
nen, at iöfa, lyfta eller nedtrycka den, båft fig

göra låt > men for defs håfte med procefliis ci-

Hares mot cantum externum, kunde ej mer ån

f rdelar deraf bårt- och nedbringas. Patienten fick

inga tiltållen, låg väl och gick hem.

I denna lenare håndelfen , hade hvarken
Ferreins eller Daviels Method kun-
nat nytjas, orfakerna åro af beråttelien tydeliga.

I den förra hade til åfventyrs, hvar och en kun-
nat lika lyckas , (edan cryftailen med capfeln

af nålens retning i förra operation ftelnat och fam-

ämanvuxit.

En Dalkarl , fom förrättade bårgfprång-

ning , fkadde fig for tre år fedan med et fkott,

lå at högra ögat ftraxt vardt til fynen förlorat >

men det vånftra icke apnorlunda, In at 2. krut-

korn HUtcs vid nedra delen af klara hornhinnan:
' w ' ; Cry-

;,'
. t • t. -\ S *>*> >- ' *- tim
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Cryftallen blef oklar och ftarraktig, i form af en

omvänd halfmåna, hvars convexitet intog hela

focum lentis til fulla |:delar af pupillen. Jag ope-

rerade detta ogat i Lazarettet efter St. Yves me-
thodc : Cryftallen var hel ftadig der den fyntes

opaque, men los til ~ del, blef lått nedtrykt; den
ijuka lag ftraxt och ler ånnu val.

Anmärkning. Om jag ftuckit denna efter

Ferreins methode , hade operation låtteligen

kunnat mifslyckas, i fall nålen, hvars udd jag io
kc iedt, träffat blota delen af cryftallen.

Äfven en Dalkarls- Gåfle af 1? ar , kom fift>

ledne fommar i Lazarettet, blind af ftarren, med-
född på båda ögonen. Starren var krit-fårgad, i

h vilken vifte fig en och annan fvart ftråla (ftria

atra), hade (åledes de tecken, på hvilka åldre Au-
ftorer afråda operation. Omojeligheten at åter

få fynen, på annat fått, forhoppning om inogats

riktighet, efter han Ikilde ljus från mörker och
Lagarets inrättningens lofliga affigter, borde til*

låta forloket.

Utom ftarren hade denna Gåfle ftåndiga ryck*

ningar i ögonens mufcler (ftrabismus oculorum
habitualis) och då ögonen af eget tvång eller til-

hjelp (kulle fixeras, vredo de fig hålft til vån*

fter : vånftra ogat mot canthum externum , och
det högra mot-canthum internum : deraf hånde
at hvit-ogat af det vånftra, blef aldeles betåckt

under commiffura palpebrarum vid yttra ögon-
vrån, der nålen (kulle inforas och cornea tranfp.

anbod fig i defs ftålle. Vånftra ogat, fom var

H 4 det
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det vårfta, företogs forft, och efter mycket be-

mödande inbragte jag nålen på vanligt ftålle 1§

linea Från ligam. ciliare. Sedam kunde ögat vån-^

das
5

at pupillen kom mitt fram fore : cryftallcn

var hård och inlåt nålen med moda. Af nålens

rorclfer med cryftallen mot lam.ant. capfulse, fant

jag den ej mindre, faft och tåt 5 få at defs bryt-

ning aldrig kunnat århållas, derfore nödgades jag

draga lens af nåls - udden och vånda fpetfen mot
främre delen af cryftall fodret» Den var hård åf-

ven fom lens^ flod emot fkarpa udden och vek
genom pupillen in i lam. ant. forrån den braft.

Sedan (tar jag deri, fom i fegt pergament, ritfor

up och ned och flåppte den tilbakars i cam. poft.

Genom deffa remnor fattade jag lens och bragte

honom i jme ftycken lått nog under vitreus på
vanligit fått och ftålle. Några flarfVor at lamel-

len medfolgde, det ofriga fatt qvar fom et nåt :

operation var lång och plågfam
5
och i fruktan af

fvåra påfolgder forbants ogat.

Det högra var lättare at operera, i affeende

dertil, at hela hvit-ogat anbod fig ,af ofvan-

nåmde orfak. Lamellen var val tjock 3 men
Ikorare at opna ån den vånftra. Gryftallen ned-

trycktes lått 3 men membran med mera beivår.

Gåffen fåg nu val och onfkade få hvilatil en annan

dag. Hvarken inflammation eller andra vanliga

tilfällen folgde härpå. Efter f veckor var nåtet

på vånftra ögat tåmmeligen undanfmåiu I det

högra infatte jag nålen andra gången och ned-

tryckte en god del af nåtet hvarmed Gåflen on-

fkeligea blef hulpen och gick hem.

Sift-
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Sidledne Februarii inkommo i Lazaretet

,

ett Dalbonde från Lexa Forfamling med z:ne defs

Söner. Fadren hade en god och ftadig ftarr på
vandra ogat i år gammal, blef derfore lyckeligen

opererad och fick fynen : -cryftallen i högra ogat

var ftarraktigs men ännu, med rätta fagt, omo-
gen och vidrördes ej. Sönerna voro blinde föd-

da : hade aldeles likadana darrar med Dalgåffen

fom nyis bsfkrefs $ drabismus eller ryckningar-

na i égne - mufclerna var dock hos defla häftiga-

re. Samma ofvanbemålte fkål 5 nödgade mig for-

Coka möjeligheten af operation.

Den åldre Gåflens ögon rycktes hålft från

vänder til höger. Hvit - ogat i cantho externo

på högra ogat
, gömde fig åter under commiflura

palpebrarum > etter något paflande, träffade jag

råtta ftållet, fant cryftallen odaktig och holfari

feg 5 men ej fom hos förra Gåflen. Capfen brad
och folgde med lente ned, få at pupillen blef

klar (e). Vandra ogat var fördelaktigare fituerat.

Med nålen införd z goda lin» från lig. ciliare, fants

.lens af lika ftadighet, fom den förra, men cap-
feln var obrytelig. Lens var hår ovanligt dor
i defs omkrets. Nålen drogs tilbakars, boutou-
nieren gjordes i lam. pod. capf. crydallinss efter

Ferreins fått 3 men lens var for dor och ville

icke medfölja. Cam. pod. var har förträng eller

mycket upfyld 5 få at lens vid minda röreife

tvingade uvea framåt och ville likfom fprånga

H 5 iris:

(0 Et {tycke af cryftallen gick genom pupillen i cam.
ant hvilket i början litet tyngde och inflammerade
lig. cit. ned åt ; men upfmålte fmåningom, utan Ika*

da for fynen.
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iris : omfider ging® fmå bitar af lens lofa in i cam.
ant. då reften med capfeln limmade fig mot uvea.

Harpa folgde utan fyrineriig vårk hypopion el-

ler bulning i ogat. Vahret utflåpptes genom
vanlig incifion, ogat blef fedan båttre , men för-

lorade fynen.

Den yngres ögon rycktes pä olika fått 5 han
var 10 år gammal , omåttelig rådd , tolkfkygg

och litet vanvetig. Högra ogat vred fig under
ryckningarna hålit til höger; men oaktadt de vid

förra operationerna motande fvårigheter gick den-

na häftigt och lyckeligen for fig : pupillen var

hel klar , han gret af hjärtat och ogat rycktes

otroiigen, Vånftra ogat rycktes lika, men fixe-

rade fig up ifrån ned åt och få onaturligt, at han
aldeles gömde cprn. tranfp. under nedra ogon-
låcket, hvaraf man nåftan kunde fe nervi optici

mfertion i den omftjelpta bulbus oculi. Sådant

alt var mer ån motfåjande for operation ; hvar-

fore han hemgick feende allenaft på högra 6gat„

Anmärkningar^ Hår hade Ferreins metho-
de icke kunnat nyttjas, fynnerligen pade ögon,

fom vredo fig åt yttre ognevräerne och dcfsutan

for lameilernes hårdhet , fom fordrade ét mårke-

ligt arbetealatere forr ån axis vifus blef rengjord.

Pä det högra af 1 . Cafus hade val cry ftallen genom
boutonnieren kunnat tilbakas och nedfkaffas; men
den hårda membran, hade icke folgt med, utan

fordrat en ny operation, fidovårts fådan, fom
jag berättat.

Många blota och mjolkaktiga ffcarrar, har jag

under flått hopp varit nodlakad at flicka, at gö-

ra
ii / -

; * i
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ra ladana blinda til viljes , fom frän rikets maft
aflågna Provincier fokt hjclp i Lazarettet.

Operationerna hafvadåmer eller mindre fulU
kornmeligen kunnat fullbordas, for ftycken och
mjölken, fom grumlat ögat. Tilfållen hafva of-

ta varit fvåra , inflammationer , Exacerberande
natt- vårk och fting i tinningarna.

Af ftrång Diset, åderlåtningar pa armar och
fötter, Spanlka flugor och koppningar i nacken,
laxer- medel och utvårtes fordelande , har tin-

ning-puls ådrens öppning altid flcafFat måfta lin-

dring och {kyndfammalle fordelning. Af de utvår-

tes pålagde medlen har en blanning af Eau d' ar*

quebufadeUnc. III. Sp.viniGalli Unc. IJiqu.an.
min. Hoff. Dr. II. allena eller med vatten utfpådt*

gjordt mer nytta ån alb.ovor. c.alurn. conquaC el-

ler mucilago fem. Cydon > PfylTii c.croco & cam-
phora, hvilka jag (kiftevis nyttjat, merendels hat-

va flarfvorna af lamina ant caps, cryft. upfmåltoch
de blinda åter fått fynen, åtminftone på et oga.

Det år ock vårdt at mårka, når en ftadig lens blif-

vitnedtrykt, kommer den lättare upftigande af
tilftotande (kakningar, hofta, nyfa, kråkas &c.
ån en flytande ftarr, fom blitvit Mpt ur defs höl*

fa. Detta markte jag med forundran på lårfkil-

ta opererta for darren på en gång, fom alla af en
< befynnerlig håndelfe, tillika med de andra fjuka,

fingo ftarka upkaftningar* På z:ne karlar, fom
haft ftadigare cryftalier, fyntes defla upftegna til

4-:dels hogd af pupillen, men follo dock innem
veckors forlopp tåmmelig neder igen,at ej hindra

fynen: De ofriga 3 voro fyftrar, hade haft mjolk-
ftarrar, fom med mycken moda voro nedfkaffade;

pa
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på delfas ögon markte jag ingen förändring : alla

blefvo til fynen återftåldte.

Herr Trofejfor FerreiM Methoäe : haf-
ver följande férmoner

:

i:o, Atlens, fom dragés tilbakas och under
humor vitrcus fidovårts icke låtteligen upftiger,

fom i St» Yves Methode.

2:0. At man lättare undviker procefluum ci-

liarium och iridis flitning i fall af anvåxning, ån

på vanliga iåttet.

3:0. Vafa uvese vorticofa komma ej eller at

(kådas.

Ölägenheter vid Herr Trof. Ferreins
4 Methode :

Äro endels allmanna med St. Yves. Såfom
albuginex ömtålighet, blodrorens vadeliga

opning i choroidea med defs åtfolgder. 3:0 lentis

delning eller frambrytning i cam. ant. m, m. En-
dels fårfkildta.

1:0. At alla {kora, blota och flytande ftarrar

med denna methode icke kunna hjelpas. Orfa-

ken år klar, ty de faftna icke pä nålen, följa icke

med genom boutonnieren och kunna icke låggas

under glas- våtfkan.

2:0. Men når lens ar ftadig och medföljer,

lå at operation lyckas efter affigten, kan hånda
vid tilkommande våldfam (kakning, at lens åter

genom famma våg i humor vitreus upfkjuter an-

tingen til boutonnieren eller emot axin vifus , for

orfa- i

1
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ovfakar fom et hasterogeneurn fvära ölägenheter i

vitreo, med forfpillan af nyis återvundna fynen.

Når ladant händer, kan ftarren icke flickas ändra

och tredje gången, utan Patienten blir blind på et

oboteligt fått. (/)

3:0, At främre hinnan af cryftal- fodret, ej

med famma lätthet, kan aflofas genom boutonnie-

reri, fom i St # Yves methode*
*

1745. Hörde jag den lårde Prof. Ferrein,
fom uptånkt detta fått i defs Colleg. Chh\ anat.

Ijelf granfka dels formoner och fvårigheter. Han
medgaf, at den naturligt vis icke kunde nyttjas

når lens var blot och upfmålt* men trodde med
ftort (kål, at den vore hogft nyttig, når lens eg-

de nödig fafthet , at håfta på nålen.

Starr-ftickning efter Herr Prof. Ferreims
fått, blifver dock verkeligen utan upfåt ofta för-

rättad antingen af en håndelfe eller nödvändighet*

Af håndelfe : då nålen for ögats eller handens ofta-

dighet til fulla 2. liniers afftånd och dårofver in*

föres, möter vid operations fullföljande facies poflr*

caps. genom hvilkens opning, cryftallen, om den
annars år ftadig utdrages och nedlägges* Af
nödvändighet, på ögon, hvilkas fram- kammare
ifrån och med ligam. ciliare proemincra ofver aU
buginea: Då nodfakas man hålla af från nåmde li*

gament, ofta 3 . goda linier , då operation blifver

den

(/) Herr Do£t Henkels Exempel i Diff. de catar, cry-

ftall vera p. 31. vitnar för famma fänning. Ms.
Brisseau har ock antagit denna orfak til blindhet,

fom å nyo yppar lig , fedan pupilfen varit klar och
Patienten fe-tt.
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den famma. Likaiå når man for lentis, defs ftyc-

kens eller holftrets, fvåfvande innan for pupil-

len &, a 3. gånger nodgas fticka famma oga, hål-

les af och tilbakas från det forfta årret eller lilla

knuten af förra operationerna kommer åter med
nåls-udden mot lam. pofL caps:ae och gor opera-

tion efter Ferreins lått, utan at tanka derpå. -

Detta har jag fetthånda många ftarrftickare och
fjclf några gångor varit dcrtil föranlåten.

Anmärkningar. Vid tilfålle af blota och fly-

tande ftarrar, bor jag anmärka
5 ät oaktadt dcfTIt

merendels hållas for oboteliga, har dock håndt,

at nåftan alla af detta flaget, Tom i början af rönet,

fades utgöra myckenheten, genom en eller flera

återhämtade operationer, fått fynen igen, armin*

ftone på et oga.

For 4 år fedan, kommo 4 fyfkon, bonde-barn

ifrån Nerike, en drång och
3
pigor, alla blinda

af grå-darren. Brödren (g) blef opererad om vå-

ren bittida, fick fynen, refte hem och hit-ledfaga-

de fina fyftrar. Deffa opererades på en dag. Cry-
fiallernas biothet och holfornas adhserencer gjorde

arbe-

(g) Denna har federmera med arbete förtjent fig födan
hår i Stockholm, fåg hel vål och ftarkt på högra
6gat. Siftledne April inkom han andra gången
i Lasarettet; men dödeligen vattufigtig efter én läng

och vårdslöfad frofs - feber* Han dog i bårjan af

Maji. Ögat nnderföktes och fants til alla delar fa

färdigt , fom et frifkt öga vara bör. Af lente cry-

ftallina var ej den ringafie lämning til finnandes.

Hyaloidea var något ojämn på ftållet af fovea cry-

... ftall. men klar: andra ögat var atrophifkt Hr. Arch.
Schutzér var visi underfékningen tilftådes»
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arbetet modofamt och for forfta gången ofull-

komligt. På 1 3. dygnet hånde at de tiltälligt vis

med flera fjuka fingo häftiga kråkningar , fom
varade mot 24. timmar. De blota och nedlagda

ftycken af cryftallerne och flagorna af caps. cryft,

ftegö dervid up, men follo mnom i/:de dygnet
åter ned igen. Inflammation oktes tåmmclig der-

af5 men på <S:te veckan fågo de val och lämnade
Lazarettet,

Oculiften Cyrus kallad, ftack i Herr Arch.
ScHUTt&ERS och min närvaro ftarren pä N. N.
en man otver 60 år, denna (kilde ljufet från mör-
ker: ftarren var til färgen hvit-grä, pupillerne

rörliga } men lentes aldeles mjolk-lika på båda 6-

gonen. Når capfeln dpnades, flot mjölken of-

ver alt och gjorde humor aqueus hvit med fig.

Icke defs mindre lyckades HerrCYRus,at behän-
digt aflofa lam. ant* caps:*e* Patienten fåg intet

,

fick derofver häftiga kråkningar och hufvudvårk,

fom genom god lkotfel innom månaden forgin-

go. Efter 6. månader voro bägge ögon- fonftren

klara och rörliga» Många dylika håndelfer åro

bekanta, och vifa, at man med nödig varfam-
6ch forfigtighet emot de äldres prognofes med
formon, kan operera blota och flytande catara&as

eryftallinas.

Ms, Daviels Methode hafver följande

fårmoner :

1:0. At råtta orfaken til blindheten , nåml.
fordunkla de Cryftalien och defs foder, utur o-

gat bårttages.

2:0. At

4
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2:0. At ftarrens upftigande och återkom 11

icke mera befaras, når denna operation val ut-

faller. .
-

2:0. Patienten hafver vid denna operation,

mindre känning, lå vida Cornea transparens år

kånflolos (h).

4:0. Ingen hajmorrhagie och hasmalops med

defs folgder befaras (#*)•

r:o. Vore humor aqueus oklar, far dentil-

fålle at aldeles afilyta och med ny årfåttas,

6-o Tunica hyaloidea och humor vitrcus

blifva icke rifna eller forfpilda, når bulbus ej för

mycket tryckes och vitreus ej ar ljuk eller

•7:0. Kan den nyttjas både i mogen och omo-

gen ,'eller rättare , blot och ftadig ftarr.

8-o At alla lofa ftycken af cryftallen och defs

capfel uttagas ,
hvarigenom deras qvarblirvande 1

Cam. ant. eller fammangyttrande 1 Cam. poit. alr

deles betages.

Ölägenheter vid Mr. Daviels Methodev

1:0.' At den mifslyckas oftare ån de åldre

Methodér, hvilket fes af jåmforelfen imellan ut-

pån^en af de nitton opererta i Parifilka invalid-
=» 0 hufet

/JTberemot^ftrida ljkvål de fjukas olika beråttelfcr.

/
} Mem. d. 1' Acad. R. de Chir. Tom. VI. p. 3 i2 -

m Exempel deremot, af annan orfak på andra dagen

efter operation , anförer Herr La Fajje ,
nämligen

tilkommen Rheumatisme. Loc. cit. p. 317*
. ... ,

"
.
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hufet, efter Herrar IVLörands och La Faijes
egna berått^lfer (k).

2:oy At den til verkftållandet efter Herr Da-
viels torfta upgifv^nde Var ganlka obeqvåm for

inftrumenternas myckenhet.

3:0. A t den oaktadt Herr La Faijes helt be-
qvåma förkännings- lått, i fig Ijelf år underkaftad
många tilfållen och folgder vid St. Yves Metho-
de, inflammation, vårk

,
bulning, fynens forluft*

4:0, Lens kommer fåkert utur ogat; men år

den ftor och nog hård, blifver pupillen tillika

våldfamt utdånter, hvarat defs rubbning i rundhe-
ten och ofårdighet i rorelferna.

y.o. Kommer dertil at iris, fom for ljus-ftrå-

larnas anfall altid , men nu i fynnerhet , fom blott

och bar, fammanfnorper fig, gor pupillen mindre
och fpåndare mot lentis påtrångning.

6:0. Deraf toljer fom 4:0 fades, at pupil-

len antingen forlamas eller flites
, begifver fig

ned i cornese opning, hvaraf ftaphylomer, hvil-

ka undertiden kunna bringas i ogat tilbakas;

men icke altid.

7:0. At den pa fma infunkna ögon , eller

afftrabismo, flåndigt darrande, fyårligen verk-

ftalles.

8:0. I en complicerad ftarr med humoris vi-

teri loshet, blifver detta (åttet hogft fkadeligt:

få fnart -|:delar af corneä åro opnade, bårtflyter

humor aqueus, lens kommer med en lindrig tryck-
I ning

(k) Loc. cit, p. 341.
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ning fram och nedfalleri men vitreus medföljer
til en obotelig torluft. At fådant mafte Ike , med-
ger fjukdomens natur, och at det håndt, vitnar

hiftorien. Sådant kan hvarken befaras eller häng-

da i St. Yves och Ferreins methoder: och har
mig tykts, at denna fvårhet, år mäft betydande
af alla. Humor Vitreus i des naturliga klarhet

och {fadga, upfyller lentis tjenft, fedan den år

siedtrykt eller bårttagen* men tål dervid ingen
forminfkning. Nu kan man for operation ej med
vifshet fluta om lentis ftadga , hvilket jag af gan-
fka många prof lorfokt, mycket mindre om glas-

våtfkans : foretages då operation efter denna met-
' hode och vitreus år uploft mer eller mindre, blir

olyckan oundvikelig*

9:0. I catara&a mixta der lens och defs foder

Iro båda fördunklade j men lens blot eller upl6ft,

möter denna methode x:ne fvårigheter. 1:0. For-
drar capfeln merendels defs lårfluldta opning med
Herr Daviels eller annat tj enligt inftrument :

Cryftallens flytande bitar komma nödigt fram vid

lindrig tryckning med fingreft., och nar den okas

vil glas-våtlkan, fom nyfs fades, tillika tränga ge-

nom pupillen, eller uveam for fig, genom cor-

nese opning. 2:0. Når åndteligen lens hel eller

ftyckad utkommit, fitta.de dubla membraner qvar,

fom med pincetten bora bårttagass men åro defia,

fom i catar. mixtis oftaft finnes, anvuxna vid pro-

ceflus ciliares eller circulo indis ; månne pincet-

tens rifning icke rubbar fibras pupillse motrices?

hår fes icke råtta punéhim adha^ionis, efter ogat

nu ligger fa tilfågandes fam manfallit. Derforc

ffcyndar man fig, at allenaft med pincetten bart*

taga
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taga hinnorna*
' I St. Yves rnethode (er jag nålen

oeh hinnornas vidhången, famt livad hopp kan

vara om dels aflofning utan Ikadande påfolgd.

ro:o. I ladan håhdelfe, at lens varit blot,

lamina ant. capf. på flera ftåilen invuxen , och
(tycken af båda qvarblifva efter operation

,
up-

växer ftarren å nyo, låfom vanligt når operation

for nåmde orfaker ej kunnat fullbordas.

1 1 tö. Är lam. poft. caps. cryft. fördunklad,

kan den icke med pincette uttagas. I St. Yves
methode kan den någorlunda nedtäljas från fidan

och i Ferreins åtminftoiie opnas For de conyer-
gerande ljus- ftrålarnas infall på retinam.

Jag förbigår de fordelar eller ölågenhetef,
fbm hvarjehanda ftarrfticknings- lått åtfölja, lå i

affeende til nålarnas Ikilnad i runda och iiumpa,
eller runda och fpetfigä, tåilg-lika elléi" ånkla odi
dubla, platta och olika ryggade, med eller utan
Hållare (fpeculum oculi) förrättade, iåföm ock
til ftållet, högre eller lägre från tvärranden, fom
fkår og-åplet i z:ne lika delar, emedan deffa för-

ändringar kunna alla lika lyckas och olyckas. De
utgöra ej eller någon ny methode, utan vika al-

lenaft af, från de tre anförda efter Oculiftens god-
tycke. Herrar BartiscH, Pf/tit, Héister,
Morand, Woochuse

9
Chesélden, Sharp,

Taylor, Mexners, Hilmers, Cyrus
SCc hafva hvar och en haft fkiljaktigas rneft til*

låteliga handgrep.

N är nu förmånerna och fvårigheterne, vid
hVarje fhrrlticknings lått fommamhalias och jåm-

I % - - fpras*
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foras, fes af det, fom St. Yves tilegnas , år pålitc-

ligaft, til defs Daviels vidare kan profvas och
förbättras.

I en god fhrr, det år, då lens år ftadig, frånv-

re hinnan af defs holfa klar, ej anvuxen eller för-

dunklad , men lått följande med cryftallen , kun-
na alla tre fåtten, lyekeligen verk ftallas 5 men tå

fnart tilftåndet på merbemålte lått vore fördub-

blat , bor endera valjas , efter famma granlaga

reglor , fom andra Chirurgifka operationer i til-

låmpeligafte låtten utofvas.

Ser lens ofver alt lika ftadig ut, ftotcr litet

på gult, år framåt kupig, har inga fjädrar eller

itrimlor i fråmre hinnan, ligger ej når 5 men of-

ver alt i lika afftånd frän pupillen, fom år rörlig

vid (kiftet af ljus och mörker, famt fullkomme-
lig rund , då år ftarren god och fordrar cryftallens

bårtfkaffande, hålft genom Daviels fått.

Lika goda cgenflcaper , bor ftarren jemvål
hafva, om Ferreins fått med full nytta fkal

brukas.

Sedan man derom år fåker, fom utvårtes an-

feende medgitver; kan Chirurgus, om han år med
La Fayes inftrumenter forfedd , efter egit be-

hag och färdighet foretaga corneas opning på
Daviels, fått (/), eller boutonnieren efter

Ferreins. Med den förra bårtfkaffas dun*

kla cryftallen , fom en främmande kropp utur

ögats men med den fenare påfyftas och ofta vin*

nes

(/) M$n med La.Faijes Inftr. får mindré möda fkuh
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nes defs fåkra gömmande, fritt från upfligning

bakom pupillen, (m)

Deremot , fom det af forfarenheten ftar faft,

at nedtryckta Cryftallen efter St. YvEsfått, ef-

ter någon tid aldeles uplofes och forfvinner (n)
lå minfkas den påyrkade nödvändigheten, at an-

tingen efter Daviels råd aldeles utfkaffa lens,

eller efter Ferreins med glasvåtfkans rifning,

gömma den famma, längre tilbaka under vitreus,

ån vanligt år,

Ändteligen må ftarren vara af båttre eller låna-

re flag, ftadig, ledig god- färgad o. Of v. eller

blot, anvuxen, med Glasvåtfkans uplofning for-

knippad m. m. kan dock St. Yves method af en
varfam och förfaren hand nyttjas. Blota mjolki-

ga och kritfårgade ftarrar, med flackar, ftrimor

och lindriga adhserencer, bora ej affkråma en for-

figtig, at förfoka darrens nedtryckning. Nålen
kan utan fara inforas, at med en och annan rorel-

fe, utröna cryftallens befkafFenhet, capfelns an-

bangen och åter uttagas, få framt man den gån-
gen ej funne rådeligt at fullborda operation. Så-

dant forfok i en blot ftarr, fom aldrig fladgats, for-

fkaffade defs ftadighet , at efter z års forlop kun-
na rent med hölfan nedtryckas : hvarom anfördg
exempel vitnar : p. 101. & 102.

I 3 RÖN
(m) Allenaft den i nedgångne vågen ej åter upbryter^g,
Iri) Utom den anförde p. 14. fer man dylika håndelfer,

hvilka Herrar Prof Ferrein och Deidier tilftm-

mans bevitnat den förra in Thefi de nova methodo .

den fenare in traét. de tumoribus.
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RÖN
Gjorde med Örten Geum rivale,

PETER JONAS BERGIUS,
V *•

'[
, i i i i i t i [i

''

< v 15 '"?'
' ft*

f
ii .'

'

J

åkare -Konften vinner altid ganfka redbarn

fordelar, få ofta man kan uptåcka någon
nyttig kraft och verkan af de ia, kallade

Simplicier utur någotdera af de 3:11c Naturens
Riken. Gitter man då omiiåndeligen och med
flera famlade Ron å daga lågga bemålte kraft uti

fårfkilda fall, få blifver en fådan upgift mera be*

tydande och kårkornmen, alt efter forn kraften

Tiier eller mindre varit förut kunnig.

Vi lefva nu i det lyckeliga tide-hvarf, at

vi med fkål kunna hoppas mångahanda tilvåxt for

Läkare- Konftén, och den ena upfinningen efter

den andra i detta målet, fedan Medici nu mera
veta båttre vårdera Simplicia framfor Compofita,

ån fordom dags fkedde, och ledan man fnart fagt

håller for olårdt at bruka de långa och fammanraff-

lade Compofitioner, fom då fortiden utgjorde en

god del af vetenfkapen. Vihafva nu redan i Våxt-
Riket på detta låttet kommit at något når utröna

cn Cmcbona^ en Vlomordica , en Ipecacuanha , et

Rheum^ en Cochlearia\ Campbert ,
Opium m. fl,

I Djur-Riket Mofchus , Cafioreum m, m. I Sten*

Riket Qyhkftlfveri Salter o, f. v. Genom fSrnuf-

tiga forfök, torde vi val ock fnart, under Forfy*

pens biftand % vinna en gagnelig kunjkap och of-

ver*
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vertygelfe om ån fleras verkan* Jag for min lil-

la del ftråcker altid hälft min upmårklamhet til

iådana Simpliciers utrönande, fom alftrss och fram-

komma hår hemma i landet, i en fmickerfam för-

hoppning, at et och annat torde hår kunna finnas,

fom vid fina viffa tiltållen kunde ^orafamma gagn,
fom en hop dyra faker, vi nu mafte förfkrifva i-

från de aflågfnare verldenes delar.

Jag har nu redan ur Våxt Riket haft tilfålle

at någorlunda utröna kraften af Geum-riyale : en
ort, fom år af de allmånnafte pä våra fidlånta ån-

gar, och liar til finnandes i alla våra Landsorter,

Anledning til defs forfokande fick jag af Herr
Profeflor Kalms beråtteife, vid återkomften i-

från Norra America, at Roten af berörde ort på
fomliga ftållen derute brukades mot fråflan. Ehu-
ru nu Botanifka principier ville håldre leda mig
på en Syringa, Zygophyllum^ Gentiana^ Artemfia^
m. fl. höll jag dock mödan vårdt , at med vifshet

utforfka detta Gtum^ och tilfe huruvida defs ver-

kan ville vara enahanda hår i Sverige, fom uti

Norra America, Jag var ock hårtil få mycket
mera hugad, fom jag fann, at öm det ville val

flå an, (kulle cn anfeniig tjenft derigenom fke

hela vår allmoge, få våi fom ofriga fattiga hopen
af invånarena, hviika ganfka fvårligen mågta at

kopa fig den dyra Kin- Kinan, utan i det ftållet

bruka at qvakla med en hop, måft dåliga, Hus-
Curer , de der gemenligen flå olyckligen ut.

Nu räknar jag for en angenäm fkyldighet, at, jäm-
te befkrifning på denna våxt, for K, Academien
upriktigt framlägga de Ron härmed, fom jag måft

I 4 på
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på en hop fattigt folk, fam mig om hjålp anlitit,

haft tilfålle at anftålla, lå val i de håndelfer, der
de efter onfkan, fom ock der de emot förmodan
utflagit.

Örten heter hos Botanifterne: Geum flori-

bus nutantibus, fruéhi oblongo : ariftis plumo-
fis. Linn. Spec. Plant, foi, 3.

Caryophyllata feptentrionalium rotundifolia,
pappofo flore. Lobeh ic. 694..

Caryophyllata aqtiatica , nutante florc. Bau-
bin.pin. 311. Loefel. fi.PruJf. p.yj.

Geum rivale. Ge/ner, hort.p. 260. Linn. fl.
Lapp. pag. 216. -

Caryophyllata paluftris major feu purpurea.
TbaL p. zg,

Caryophyllata paluftris. Canter. bort.p. 36.

Befkrifning. Roten år måft af en fingers långd
5

cylindrifk, perpendiculaire, ofverklådd med mör-
ka fjäll och fibrer, och tjock fom en gåspenna,

Stjelken måft af et qvarters långd , rund , litet

råflad, något hårig, liiångblommig* Bladen ho
fkaftade, alterna, lyrata, eller hoplatte af flera

ågglika blad, af hvilka det ytterfta år ftérft, och
de följande fmårre och fmårre på ofra fidan in-

fkurna, men i kanten rundt omkring fågade och

på ytorna något håriga. De ofverfta bladen åro

aflånga och infkurna. Stiplarneho ågglika, in-

Ikurna
, håriga i kanten. Blom - bladen ( bra&ese )

hela och långfmala. Blom-ftjelkarna åro längre ån

blad-fkaften , men fins emellan olika* Blommor-
na luta. Blomfodret (calyx) år helt vid bafin, der-

efter
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efter flaftevis delt i f ftorre och y mindre flikar,

de förre ågglika och hvafla , men de fenare helt

fmala och frnå. Kronan (Corolla) beltår af 5 li-

ka langa blad med Blomfodret, ofvantil runda,

men ner åt Linearia. Agnarna på Fröen äro be-
klådda med långa ltela hår.

Man finner henne på Ängarna ibland på et

befynnerligt fått förändrad, hvilken ändring jag
åfven håller mödan vårdt at hår befkrifva. Hela
Örten blir då mindre 5 ftjelken helt fimpel och
mera luden. Calyx våxer ut til 6 eller 7 foliola

obverfe ovata,'apice incifa. Petala blifva något
florre. Stamina och Piftiller märkas ej til, utan
i deras ftålle farPedunculus tort genom Centrum,
fom ofvanfore til en tums långd får på fig blom-
ma med calyx, ftamina och piftiller, men utan
corolla. Hos J. Loesblius finner man denna
ort til fin fålunda vanfkapade figur val afritad, un-
der namn af Charyophyllatä prolifera flofculis e-

legantiflimis* Flor. Prujf.pag. 37. n
t 98. Tak. 6¥

Roten , famlad innan hon går i blomma, och
fedan torkad , år endaft den, med hvilken jag
gjort mina forfok. Hon har ingen iårdeles lukt,

men fmakar fträft och adftringerande. Låter man
henne medelft vatten tilredas til et Extraéfc, lå

får man det på famma fått af henne, fom af andra

defs flåktingar uti tåmmelig ftor proportion. Et
uns rot ger Extraéti aquofi Dr, III§. och Extra-
éti fpirituofi Dr. IL Bagge flagen imaka falt-ak-

tigt och nog ftråft.

Nu fkrider jag til anförande af de ofvanfor-

målte Rqn och Cäfus.

I f Ca-
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Cafus i. Sjömans Huftvun Fefierberg , 37
ar, hade i hela 2 åren haft en ledfam hofta, fom
upfort gUla klimpar, til hvilken nu på en tid kom-
mit hvar morgon kråkning, då en hop hett vat-

ten kommit up. Hon hade i början af Augufti

månad 17^6 fått Tertian , hvilken blott varat i

S dagar 5 da hon den 12 dugufti befokte mig och
begärte hjålp. Fick dä Pulv. Rad* Gei rival,

XJnc. IV. at taga utaf hvar timma ett mått om Dr.
3, Den 23 Augufti kom hon tilbaka och berätta*

de at hon fiuppit Fråflan efter Pulvret, men fe-

dermera fått obftruéHon och hog maga; från hvil-

ken hon dock fftart blef hulpen med falter och
Rhabarbeiv

Cafus 2. Handtverks - Gojfen Tallgren 14 ar*

Pick den 10 OBob. 1746 for en Quotidian qt.

Rad. Gei rival. Unc. If . Tartar* folub. Dr. III.

Rob Sambuci q. f. ut T. Ele£fc. Den 14 OStob. ha-

de fortärt detta utan annan hjålp , ån at ryfnin-

garna afftannat , faft hettan var likadan. Blef

Jiulpen med Kin-Kina,
,

Cafus 3. Murdrängen Lindbergs Hujlru hade
uti April JJf6 fådt Froflan, fom hon haft i några

veckor
5 men då af mig blifvit hulpen derifrån

inedelft Kin-Kina. Sedermera hade hon fått ob-
ftruftio menfium

?
for hvilken hon ingen bot fokt,

forr ån hon blifvit få cacheétifk, at Fötterna re-

dan börjat fvulna, Den 21 QElober iammaarkom
hon åter til mig , och klagade ofver en Quartan^
med hvilken hon då dragits i 14 dagar. Fick da

Pulv. rad. Gei Unc. Ilf . Tart, folub. Unc. §.

D:x cum modul* Öar, I, med hvilket hon (kulle

bor-

1
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börja, fedan hon tagit et eller annat afforande

pulver. Den 24 Offok berättade hon, at benen
börjat nägot fvulna, men at Fraflen var likadan.

Den i$> Qttob. klagade hon ofver mycken torft

under Paroxyfmen , hvarfore hon fick Oxymel
fimpl. och råddes at ånnu fortfara på fina frilhm-

der med de pulver, fom hon hade fatt den 21*

Åter den 16 Novemb. berättade hon, at pulverna
nu voro alla, men at Fraflen var lika ihångfen»

dock hade hon tåmmeligen god ftyrka på de goda
dagarna , och var derjåmtc blefven fri for all

fviilinad* Då fick hon Kin-Kina, och vardtder-*

efter ftrax fin fjukdom qvitt,

Cafus 4. Pigan Sara Stenvall^ zS år gammal^
fick den 20 Februarii ijfj emot en Tertian, med
hvilkcn hon dragits 8 dar, följande Pulver:

Pulv. Rad. Gei rival. Unc. llf.Tart. fölub. Dr.
IV, Sal. Anglic. Dr, VI. M.J. Pulv, af hvilket

hon tog Dr. I. hvar timma pa fria dagen. Pul-
ver* burken blef efter några dagar all, men på
Fraflen var ingen annan ändring , ån at kylan
något återvåndt ; men hettan derefter var fom
torr. Fick en dylik burk til, men utan hjälp

for fin Feberj hvarfore jag rnåfte hjälpa henne
med Kin -Kina,

Cafus f.
Gardes - Karlen Stött , foar, kom

til mig i April Manad ijf6 r och fick bot for en
ihångfen Quartan , med hvilken han fedan höften

förut hade arbetat. Den 20 Julii I7f<5 klagade

han ofver recidive af fin Quartan-, hvilket han 5

f
ångor å rad då formårkt. Fick nu vårk efter

, var rysning, fom varade tils fvettningen börja-

de
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de utbrifta. Nu fick han gt. Rad. Gei rival,

Unc. I.Tart. folub. Dr. III. Rob. fambuc. Unc.
II§. M. f. Ele£tuar. D. S:r at taga håraf på fri-

dagarna en god Théfked i fånder 10 eller 12 gån-

gor om dagen. Den z dug. berättade han , at mo-
iet var blefvet alt, och at det i början tyckts gora

någon lindring j men lat Fråflen nu vore likadan.

Fick åter famma mos, men nu dubbelt få myc-
ket. Kom ledermera aldrig tilbakars med fvar.

Cafus 6. Drängen Fogelberg^ 21 år. For f
3r fedan hade han fått fråflan , med hvilken han
fedan ftåndigt (lapat i 3 år, under hvilken tid hon
varit oordentelig, få at hon vifla tider kommit
-hvarannan, och andra åter hvar tredje dag. Da
hade han biifvit hulpen medelft Kin-Kina, och
varit fedan frifk uti et hälft år. Derpå hade han
fättTertian, fom hållit uti hela 3 fjerdendels år,

men ock dertore biifvit botad. I Maj månad I7?6.

hade han åter fått anftot af Fråflan, och derifrån

af mig biifvit hulpen. Den 10 dugufti kom han
igen och klagade ofver Quartan, fom han då ny-

ligen hade tallit in uti. Rysningarna voro nu
gråfeligen häftiga. Jag gaf honörn qi. Rad. Gei
rival. Unc II.Tart folubil. Dr. III. M. f.Puiv.

D. S:r Pulver at taga en god Théflked hvar an-

nan timma på fridagarna. Den 3 1 Aug. var FråfleA

ånnu ej bårta, oaktadt alla pulverna åtgått, utan

tycktes rysningarna ån vara nog (lärka. Blef ånd-

teiigen hulpen med Kin-Kina.

Cafus 7. Jfjkedade Gardes-karlen Dahlfiroms

Huflriiy 30 år, låt den 3 November ij$6 foka mig
om hjålpj fedan hon i 19 veckors tid varit plågad^

af
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af Quartan, och deraf redan var (a utmattad, at

hon ftandigt låg til långs. Sjelfva Fraflan var nit

Quartana duplex, förknippad med en ftark torka

och ryggvärk. Jag foreCkref nu Pulver af Sali-

bus digeftivis och Rhabarber i liren dofi. Den
6 Nov. berättades, at Fråflen blifvit ftarkare? och
varken fvår i hela kroppen. Fick dåijL. Rad. Gei
rival. Ser. II. Tartar. foiub. gr. VIIL Camphor.
gr. §. M. f. Pulv. in xx:plo S:r Pulver at taga

et i länder hvar timma på feber- fria ftunderna.

Den 10 Nov. berättades vidare, at pulverna to-

gos riktigt in hvar timma då hon var feber -fri *

men detta oaktadt fryfer hon åndå, lika fom forr j

dock hade Fraflan börjat komma, fenare. Blef fe-

dan på annat lått hulpen.

Cafus 8. Arbets-karlen Dahl^ 40 år, hade 17^6
vid Michaélis^iden fatt Quotidian, med hvilken

han dragits anda til den 2.0 Nov. då han kom och
begärde mitt råd. Klagade nu ofver en ftark rygg-
och hutvud-vårk , och berättade at frys-paroxys-

men varade i 2. timmar tillika. Fick qt. Pulv, Rad.
Gei rival. Unc. IV. Tartar. folub. Dr. VI. Co-
que in aqvse fontän. C q. per horas 3. Colaturse

libr. II. adde Syrup. Sacchar. commun. Unc. III,

D:r S:r en Thé-kopp hvar timma på fri- ftunder-

na. Den 2,4 November gafs det fvar, at fedan

han flutat deco&én, fros han 2 gångor om da-

gen; hade ingen matluft, utan ftor matthet och
Händig fvettning, fom ej var het. Blef derefter

hulpen med Kin- Kina.

Cafus 9. Pigan Sufanna
, tf år, begårte

den 1 Mart. iffj min hjälp for Tcrtian, fom hon
haft
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Eaft i 14 dagar. Jag låt henne få afforande medel*

och foreflcref fedan Rad. Gei rival. Unc. IL
Tårtan folub. Unc. §4 M. £ Pulv. Detta tog

hon til Di\ I. hvar timma på feber-fria (kunderna*

och når hon utan verkan fortärt denna fatfen , fick

Iion den 4 Mars en dylik til, fom ej eller på något

fått hvarken förvärrade eller forbåttrade henne.

Blef derfore federmera hulpen med Kin-Kina*

Cafus 1 o. 5Tigeldrängen Matts Holmgren , 6f^

ver 30 år , kom den 14 Aug. 17f'6 och befattade $

at han redan i 14 dagar haft hvardags-fråffen alla

eftermiddagar ^ klagandes i fynnerhet ofver en

plågfam hufvudvark , fom angrep honom under

hettaft. Han fick då Pulv. Rad. Gei Unc, 1§.

at ta en god knifsudd hvar timma på friftundernå.

Den 2.8 Augufii lät han mig genom bud veta, at

han ftrax efter pulvrets brukande fluppit fin fras-

fa 3 men at benen nu voro fvulna fom flackar,

hvilken fvulnad nu börjar gå låren upfore til. ma-
gen. Blef ock omfider härifrån hulpen med
Squilla och dylikt.

Gafus ir. Tygväfoare- gefålkn Villman kom
den 18 Febr. 1757 til mig och beklagade fig ofver

et defs barn om 9 år, fom dä uti 8 dagar haft en
Fråfla , hvilken i början påkom hvar annan dag,
men nu mera dageligen aniåtter. Jag forefkref

i$L Pulv. Rad. Gei Ser. Rhei fel. gr. III. Mr.
f. Pulv 4 Af en håndelie kom han då at ej få mer ån

8 ftycken fådana pulver \ hvarfore han den 22 Febr.

kom igen och berättade , at pulverna ingen ver-

kan gjort. Fick då j^.Pulv. Gei Unc. I. Rhei fel.

Dr. I.Tartär. foiub. Dr. IL M. f. Pulv. D;r S:r

at taga en liten Théfked hvar timma på feber- fria
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fhinderna. Den 26 FebruarU var Pulvret alt;

Fråffen berättades nublifvit lindrigare och gått til—

bakars, men ånnu håller likväl något uti. Fick
nu mera dylikt Pulver. Denne kom federmera

aldrig igen med fvar.

Calus 12. Tobaks-fpinnare drängen Chriftopher^

26 år gammal 5
hade haft Tertian i 14 dagar, nåt

han den 15 Augufi. 1756 kom ochbegårte af mig
bot. Hade tillika hofta och någon fvulnad pa
bröftet, fom fag rod ut. Fick ej behålla någon
mat , utan kräktes efter alt hvad han foftärde*

Fick rl. Pulv. Rad. Gei Unc. IL Tärtar, fol„

Unc. §. jåmte finapismus ofver broft-fvulnaden.

Den 22 Aug. hade han fluppit fin Fråfla , men
klagade ånnu ofver bröftet, och berättade, at han
hade flygningar och fticknhigar i hela kroppen,

Calus 15. Färgare-drängen Lang , 28 år, be-

gårte min hjålp den 15 Aug. 17^6 for Quartan 9

hvilken plägat honom redan 14 dagar. Fick ift-

Pulv. Rad. Gei Unc. II. Den 22 Aug. berätta-

de han , at han efter 6 dagars brukande blifvit

fri från fråflan , men nu hade han Ogärningar och
ftickningat i alla leder.

Cafus 14. Sjö-mannen Hotbergs $on y 3 år gam-
mal, hade forfta gången dragits med Altan, frätt

hvilken han omuder blifvit medel (t epifpafti-

ca botad, och fedan haft tvånne gånger recidi-

ve, for hvilket han af mig blifvit hulpen, når
Modren den it. September 1756 kom til mig och
jämrade (ig ofver famma defs Son, fom nu fal-

lit in i Fråflan, hvilken var en Quartana du-
plex. Magen var nu hård och fpånd. En Feber-

Klimp

Wf.V. ?:
''h-V" • ' '

':>>'.
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Klimp (*) fom han under Åltan fatt på vånfter, ha-
de medan han var frifk til en god del forfvunnit-,

menfåfnart febern kommit tilbaka, vuxit å nyo
til , och blifvit omfider helt tjock och flor, lå at

han (kylt det måfta af magen, famt varit (amman-
hängande å alla fidor. Fick då Pulv, Gei
rival Unc. IL Tartar. folub. Dr. III. Rhei. fel.

Dr, I. M # f. Pulv. D. S:r at taga utaf på de feber-

fria tiderna. Men fick ock dårjemte: tji. Rhei fel

Dr. Sal, purifT. cr. Di\ I. Sal. anglic. Dr. III.

Morf.Citri Unc.f. M. f.Pulv,S:r at taga utaf un-
der hettan. Den 29 Sept. kom hon igen med den
tidning, at Gåflen hade fluppit frysningen ftrax,

men hettan åndå vifat fig några nåtter dereher.

Mådde federmera val, med god natt-ro. Pulver-

na hade gjort, at lifvet holts tiiråckeligen öppet.

Magen hade fallnat af, och feber-klimpen blifvit

mjuk fom en deg, lårdeles i kanterna -

y men var

dock ånnu 1 quarter lång, och § bred, oval, helt

tunn framfor tilförene under febern, och något
hårdaktig midt på ; gick på våntter från Co-
llse fpurise fnedt framåt til ljumfken; kunde ock
nu nåftan foras af och ann hur man ville, jåmte
det, at han anfenligen aftagit til fin ftorlek

Mo-

(*) Placenta febrilis^ fom varit bekant redan hos de gam-
le, fom man fer af Galen.TU Med. L 1. c, 9.

(**) Denna Cafus vifar,at Sydenhams fats (opuft. jeäion.

L de Febr. intermitt. p. m. 121.) intet altid häller

ftrek, nemligen at fmåBarn aldrig mifta fin längfam-

ma Fräfs- Feber, fårrån denna klimpen börjar kom-
ma, och at Febern federmera i famma proportion, fom
han tar til, {kal förgå. Ty juft dä Febern var pä detta

Barnet, växte altid klimpen til, men fä fnart han med
Kin-Kina el ler dylikt ttåmdes,förgick ockfä altid klim-

pen fmäningom af fig Ijelfjhvilket fkedde nägragängor.
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Modren berömde pulvret, for det at Gåflen där-

igenom fluppit en hel famling Afcarides , fom
gatt bart.

Cafus i f . Fabriques- arbetaren Joh. Hallbacby

24 ar, hade redan haft Tertian en 8 dagar, då

han den 13 Febr. 1757 fick följande: v^.. Ele&T te-

nit. Lond* Unc. L athvilket han förut (kulle laxe-

ra innan han toge pulvret qt. Pulv. Rad. Gei ri-

val, Unc. I§. Tartar. folub. Dr. III. Rhei fet

Dr. I§. M. f. Pulv. D. C Pulver at ta^a in en god
Théfked i fånder hvar annan timma pa fridagarna*

Den 3 Jpr. kom denne igen och fade fig fluppit

Fråflen, fedan han brukat Pulvret i 2:ne dagar.

Cafus 16. Cattuns- arbetaren Hafftrom och defs

Huflru. Han hade frufit i j veckor af Tertian y

fom nu blifvit Quotidian > men hon hade haft

Annandags* Fråflen bara i 14 dagar, då de den \j
Martti i~>fj kommo och anleto mig ojn. hjälp.

Då forefkref jag qi. Pulv. Rad. Gei Unc IV,.

Tartar. folub. Unc. Rhei fel. Dr. II. Mr. f.

Pulv. D:r S:r at taga håraf en Théfked hvar tim-

ma på de fria ftunderna. Den 23 Mait* fick jag

det fvar , at mannen hade ingen lindring 5 men at

huftrun deremot hade fluppit fryfandet, dock at

hettan ånnu måft var likadan. De fingo derfore

bagge ijl. Extr. radie. Gei riv. Dr. §. Pulv. Rhei
gr. V. Pulv. Gei q. f. ut f. Bolus N:o I. D:r ih

xxxrplo. S:r f å 6 fådana Boli om dagen. Den
3

j4pr. berättades, at Fråffen nu vore 6tver på dem
bagge j men at mannen derefter fatt något utflag.

Cafus 17. Pigan Ström
, 2f ar, hade haft

Tertian fedan 8 dagar for Påflc, då hon kom den 1 f

K £ft*



*3° *7f7* Apr. Maj. Jun,

fiftledne April til mig och fick Extr. Gei ri-

val. Unc. I§. Tartar folub. Dr. III» Rhei fel.

Dr. I. Hon fros rått ftarkt , och hade håftiga

paroxyfmer. Den to Apr. kom hon mycket nogd
tilbaka, och berättade mig, at hon näfta Feber-
dagen icke den ringafte känning deraf förnummit.

Cafus 1 8 . Tobaks - arbetaren Antoni$ Huftru ,

f2 år, kom den i% Mart.ijfj och klagade ofver en

Tertian, fom hon haft i 8 dagar, under hvilken

Paroxyfmerne varit ftarka och håftiga, med nog

Gei riv. Unc II.Tartar. folub. Dr. III. Sal, Angl.

Dr. III&. M. D. S:r Mos at taga en Théfked
hvar annan timma på feber- fria ftunderna. Den
jg Apr. gaf hon mig den tidning, at hon ftrax^két^

mofets brukande fluppit Fråflan och all fjuklig*

het i men at honåndå likafult tagit in alt mofet.

Cafus 19. Sluproddaren Bergs dotter, 14 år,

kom til mig den 2,5 Mart. 17^7 och klagade ofver

fitt f]uklie;a tilftånd. Hon hade tilforne i z fulla

år haft Fraflan, fom varit nog ihångfen, och på
det lått ombytt fig, at fomiiga tider varit Quar-
tan, andra åter Quotidian, andra åter Tertian.

Men derifrån hade hon åndteligen blifvit fri,hvil-

ket råckt må# et år. Nu åter, af hvad orfak kun-

de hon ej få vift fåga, hade hon fatt Fråffan igen,

fom val f gånger å räd hållit fig fom en Tertian,

men gaf henne likväl anledning at frukta, det hon

låtteligen fkulle kunna ombyta fig, då hon tvif-

velsutan (kulle blitva mera ihångfen och mattan-

de, i fynnerhet fom den fifta paroxyfmen tyckts

vara ovanligen hård. Fick nu Bt. Extr. Rad. Gei

plågfa ark. Fick då derfore ^l. Extraft.

rival.

s

1



' Uk<> I- * ä£ _* ^

/ 1757. Apr. Maj. Jun. . ip

rival Unc. Ig. Tart. folub, Dr. Illg. Pulv. Rhet
Dr. Ig. M. D. S:r Mos at taga en god Thé&ed
iTånder 10 gånger på feber -fria ftunderna. Den
30 Mart. kom hon ganfka glad och med mycken
tackfågelfe tilbaka , berättandes , .at hon vardt

ftrax fn(k, fedan hon f gånger tagit in af mofet

:

åt dock efteråt up alt ihop , och hade federme-

ra ingen brytning.
t

Gafus 20. Pigan Berg , 21 år, kom dfe» 15
fiftledne ^r. och fokte min hjålp, fedan hon fru-

fitaltfedan i höftas, utan något uppehåll. Hon
fros nu tvånne dagar å flag, och var fri den tre-

dje, få at hon altfå hade en Quartana duplex.

På fria dagen hade hon aldeles ingen känning af

fin Feber, utan var då mycket ångfl ig. Magen
var ftor och något hård. Fick t$l. Extr» Gei ri-

val. Unc. Ig, Tart. folub. J>r. III. Pulv. Rhei
Dr. I. ML D. S. Mos at taga et Théftcd - blad

fom oftaft på de fria ftunderna. Den 20 Apr. kom
hon igen och var merendels frific, allenaft at hon
likväl ånnu hade någon brytning. Ja, fvulnaden

i magen var åfven aldeles bårta. Fick då feder-

mera Pulveris Gei Unc. Ig. med falter foifattj

men kom fedan intet mera igen.

Cafus ti, Gaydes - Karlen Esbeck , 62 år , ha-

de den to Mart. 1757, då han forfta gången begårte

min hjålp , frufit fedan f veckor for Michaelis

I7f6* Frosnu hvar dag, och fick j^/Teft. Oftrear.

calc. & Acad. vini fatur. Unc. g. Tartar. vitriol.

Dr. VI» Nitr. pur» cryft. Unc. g. Sal. Anglic. w
Dr. X. M, f. Pulv» D» S. Pulver at taga hvaran-

nan tifnma en knifsudd. Den 30 Matt. hoftade

han, var ångflig, fade fig blifvit hulpen, men fe-

K 2* der-

t N
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dermera ratt recidive igen af fin Quotidian; Fick
nu qi. Extraél. Gei Unc, I§. Tartar. folub. Dr.

M. D. S. at taga fom oftaft utaf enThé*
fked. Den 17 Apr. hade våi Frafs- febern lindrats,

men han klagade ånnu ofver ftarka brytningar,

med fvettningar, hofta och matleda: fick nu Extr.

Gei Unc. II. Tärt. fqlub. Unc, jj. Syr. Capillar.

veneris Unc. I. Den£24 Apl talade han åter om
de förra brytningar, och at de ånnu icke velat af-

fladna. Fick då Coyu Peruva, feleétifl*. "Unc.

§. Fol. Salviae hort. Dr. III. Tart. vittriol. Dr.
II, M. f.Pulv. D. S, Håraf blef han omfider frifk.

Cafus it* Madame Sm* , vid pafs 30 ar

gammal, hade 8 dagar efter fin tredje Barnfång
råkat ut for en gråfelig Diarrhée, den hon ådra-

git fig medelft en ftark forargelfe , och det var

redan på tredje veckan från denna Diarrhéens bör-

jan , då jag började befoka henne for forfta gån-

gen den t Jul. 1756. Durchloppet hade då utan

uppehåll dageligen hållit uti från 6 til hela 10 och
16 gångorna på dygnet, hvaraf håndt, at hon nu
var få utmattad , at hon til utfeendet var foga

olik et benrangel. Diarrhéen tiltog nu fnarare, ån

faktades, fårdeles då någon finnets rorelfe tilftot-

te, hvartil hon under denna fjukdom var mer ån

mycket benägen. Jag £orefl\ref i hela 14 dagarna

for hennes fjukdom nåftan alt hvad forefkrifvas

kunde} men det ena efter det andra fkedde utan

verkan, anda tils det foll mig inat gripa til Ex-
tra£tum Gei rival. Detta Extraét låt jag blanda

ibland alt det hon drack, hvilket hade den lyck-

liga framgång, at hon om sn liten tid blef qvitt

en få ledfam och ihångfen fjukdom.
Cafus
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Cafus 23. Ankan Anna Olofsdotter ^ år,

begårte min hjålp den 10 1756. Hon hade

då for 14 dagar fedan fjuknat forft at Jiufvudvårk,

rysningar och feber, lamt varit i hela kroppen,
hvilket varat i z:ne dagar ; men fedan fatt häftiga

fkårningar af ref i magen med durchiopp, fem
ånnu, då hon kom til mig, holt uti. Hade nu
våmjelfe for all mat, och fick ej eller behålla det

lilla hon kunde tvinga ner. Fick nu i£. Rhei fel.

Ser. I. C. C. C, Cinnamom. ac. aä Scr.§. M. f„

Pulv. D.r in vi:plo S. Pulver at taga et i (änder

morgon och eftermiddag, Samt Eleä:. Diafcord.

Fracaft. hvar afton* Den if Aug. låt hon berät-

ta, at hon bhfvit båttre andradagen efter medica-
menternas bruk; men hade då några dagar deref-

ter fått igen fina fkårningar och den ledfamma di-

arrhéen. Fick nu Rt. Extr. Gei Dr.g, Pulv.Gei

, q C ut f . Bolus : Difpenfetur o£fcies. Den 30 Aug.
berättade hon, at hon brukat Medicamentet i 2:ne

dagar utan verkan j men hade på 3:dje dagen tagit

3 ft, Boli på en gång, då Diarrhéen ftrax afftadnat,

och det utan någon elack påfolgd. Mådde nu val.

Cafus 24. Sjömannen Wiberg^ 36 år, hade
i många år haft Rofen , men for någon liten tid

fedan blifvit hulpen deremot med medicamenter,
få at han federmera mådde nog val, utom den om-
ftåndigheten, at dageligen mycket flem gick ifrån

honom den andra vågen > dock utan at på något
fått plåga honom. I detta tilftåndet får han den

7 Mart. en ganlkaftark Diarrhée, fom med
lika häftighet ånnu holt uti. Den 20 Mari. då hans
huftru kom och fokte hjålp for honom, låfom då
mycket afmattad, fick hon til honom $4. Extr.

K 3 Gei
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Gei Dr. §. Pulv. Rhei q. f. ut f, Bolus. D:r in

xivrplo, och håraf {kulle han nu taga 3 til

4 kulor om dagen. Den if Mart. berättades mig,
at han tagit in 3 kulor dageligen , hvaraf diar-

rhéen afftadnat 3 men at fleramen fortfor ånnu,

fom tilforne*

Cafus 2f. Murdrängen Malm, 60 ar, hade

f ar haft: magplåga fedan han åtit något, hvilket
dageligen påkommit, men altid ftadnat af få ofta

han kommit at ge ofver hvad han fortärt. Hade
aldrig mark t til Gyllenådren. Hade fedan af mig
fatt magftårkande droppar, fom dock ej velat

lindra. Litvec hade likväl haft fin riktiga 6p-
ning. Fick den 26 Oktober ijf6 t$l. Extr. Gei
Sc\\ I. Pulv, Rhei q* C ut f. 1. a. Bolus. D:r in

xxx:plo S:r'3 til 4 Boli om dagen. Den 1 De-
cember kom han igen och berättade, at magen var

mycket båttre ån forr , lå at han nu kunde äta och
få behålla maten. Men for ånnu båttre ftadga

fkul fick han Lim. <J:tis Extr. Gei rival äå

Ser.
fj.

Pulv. Rhei q, f. D. in xiuplo. Kom fe-

dan aldrig igen med fvar.

Cafus %6. Drängen J. Lamh^ zi år, kom
och fokte min hjålp den 2,5 Decemb. 1756. Då ha-

de han for 14 dagar fedan fått obftru&io alvi, hvil-

ken han hulpit med Ängellkt falt, Lavementer
och Desmans - knackar. Men magen ville anda

hålla fig ganlka hård, ftåndigt värkande och om
fom ogat. Hade ftor plåga då han (kulle ga til

ftols* På några dagar hade han mårkt flem ga från

fig, fom var til utfeendet helt klart. Han hade

låtit bädda magen med ättika och olja. Hade an*

nars tåmmelig god appetit at åta ; men altid lå

fnarc
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fnart han ätit, började magen på at värka $ hvaraf

handtj at han nu blifvit mycket mager och affaU

len, Hvar gång han åtit något, påkom honom
gerna någon kali fvettning. Hade inga rapningar;

men bara hvar annan dag opet lif. I natt, berät-

tades, at flern gått bort några gånger. Han fick

nu af mig en Emulfion, jåmte t$l. Extr. Gei ri-

val. Ser. §. Pulv. Rhei fel. gr. XV, Syrup.Cort.
Aurant. q. f. ut f. Bolus„ D:r in vm:plo. Den
s Jan. I7f7 berättade han, at han nu vore mycket
båttre* at han kunde åta braf$ men at magen än-

nu var något litet hård.

Cafus 27, Affejf. H*m* hade rakat ut for

en ledlam diarrhée, fom han hela tiden bortåt bru-

kat lindra med Rhabarber- pulver -

9 men (om
durchloppet aldeles ej ville återvända, utan ändå

hängde med få fnart Rhabarbern verkat ut, ty

fick han v$i. Extr. Gei rival. Dr. III. Extr. Rhei
Dr. I. Terendo folve in Aqu. Flor. Tilise Unc. V„
&c Naphse Unc. II. Mr. Håraf förgick denna
fjukdom ftrax*

Cafus 28. Fru iV### hade långe dragits med
Hacmorrhagia uteri, dock ej i häftig grad 5 men
fom flödandet hela månaden hållit ut, hade det

nu nog utmattat henne. Jemte detta hade hon
nu en ol idelig värk ofver länderna. Fick hårtor

i^. Maff. Pill. antifpasmod.» D. Arch. Rosér*
ber. L Extr. Gei rival, Unc. §. Terendo diflolve

in aqu. flor.Tiliae Unc. VIII, & Naph. Unc. IW
adde Syr. hordeat. Unc. Ig. M. D:r S:r Mixtur
at taga et mat-fkedblad ^ eller 6 gånger om dagen.

Emellan (kulle hon dricka väl mandel-mjolk. Efter

6 å 8 dagars brukande afttadnade Haemorrhagien %

K 4 men
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rnen varken ville åndä hålla uti, fom dock feder-

mera förtogs med tjenliga medel.

Cafus 29* Sjömannen Holms hufiru fokte min
hjålp den f Maji ijyj for det hon ej hade någon
mjölk åt ii t lilla barn 5 fom hon framfodt då for

14 dygn fedan. Orfaken hårtil fann jag vara en
Haemorrhagia uteri, fom hon haft fedan barnlån-

gen. Fick £xti\ Gei rival. Dr. III. M. PiL
de Styracc gr. VIII. Tcrendo diffblvc in Aquae
fontän, libiv I. adde Syr. Cort. Aurant. Unc. I„

D. S. at taga et mat-lkedblad i finder hvar annan

timma. Sedan detta afftadnat, fick hon Spec*

Galaélophoi% fom lindrigt kokades och dracks,

hvilka uträttade il mycket 5 at hon den 16 Maji
kom och berättade at alt vore efter onfkan.

Cafus 30. Befokaren Norlinders hufiru , 37.
år, kom til mig den 10 Nov. ijf6 och berättade, at

hon hvar hoft plågat vara fjuk af en Hasmorrhagia
uteri, måft hvar dag i hela 3 veckorna i fander,

och at hon nu förde famtna klagan y fick qt- Extr. .

Gei rival. Ser. T. Pulv. Cort. Aurant. immatur. Sc

virid. ej. f. ut f. Bolus. D:r in xvi:plo. S. 3 eller 4
lådana Boii om dagen at nyttja , jämte Stålktila.

Kom federmera en tid derefter igen med fvar5 be-

rättandes , at hon ftrax blifvit hulpen*

Cafus Fru M*** fl år* hade hvart år

i lång tid bortåt varit plågad utaf känningar af

Blod - fpottning
5

hvilka i fynnerhet om vårarna

plågat vifa fig. Dårjemte hade hon i en at fina

barnfångar fått opna Gyllen- ådren, hvilken ock-

lå i flera åren hångt med; men på det fåttet , at

J100 ibland varit ordentelig ? ibland åter, vifla ti*
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der, oordentelig. I fjol höftas plågade opna Gyl-
len -ådren henne fa, at all ftyrkan tycktes vilja

fmåningom forfvinna. Hon fick då Extr. Gei for-

fatt med Rhabarber Extraéb, och gjordt til en
mixtur med dertil beqvåmliga medel. Sedun hon
någon liten tid brukat denna mixtur, afftadnadc

aldeles Gyllenådren och Blodfpottningen, Fram*
på våren fick hon en ftark nåleblod.

De nu anförda Cafus leda mig til den fåkra

flutfatfen, at Geum rivale icke med tull trygg-
het kan i allmänhet forefkrifvas mot FråfTbr, f å-

ibm hos alla fubje£ter och vid alla tilfållen lika

kraftigt. Huruvida fådant låter fig göra uti A-
merica, der det, fom ofvanfore nåmdes , fkal gö-
ra få onfkelig verkan mot denna fjukdom, har jag
fa mycket fvårare vid at utlåta mig om, fom jag
Innu icke deriirån lett några omftåndeliga Cafus
upfatta på defs riktiga brukande , och altfå ej det

ringade kan derom domma. Så mycket år låkert^

at det hår i Sverige undertiden år aldeles otilråc-

keiigt (Caf. 2 til och med 9.) få at ehuru det inta-

gits til hela ? uncen {Caf. 4.), Kin- Kina dock på
flutet har måft upfylla briften. Men få år det å

andra fidan åfven fåkert {Caf. 10 til och med zo.)

at detta Geum verkeligcn gor mycket nog hos en
del, lårdeles om vår- tiden* då Fråfforna ock gerna
åro lindrigare.

At Geum rivale utan minfta åfventyr kan in-

vårtes brukas, det finner man af de fläfte Cafus

,

ånflcont Caf 1. 10,12. och 15. låra, at (ådant bru-
kande bor fke med någon forfigtighet. En om-
ftåndighet, fom vid alla andra medicamenters nyt-

tjande ingalunda far å fido fåttjas. Derfére om
K; man



man ger in detta Geum i Fråflbr,utan at förut haf-

ya behorigen tillagat kroppen, iå kan man antin-

gen få härd och hog maga, eller fvullna ben, el-

ler ock flygningar, ftickningar och fkårningar i

hela kroppen; hvilket undertiden jåmvål händer
ined ijelfva Kin - Kinan , fårdeles i långfamma
och gamla Fråfs-febraryutanpraeparation ingifven.

Men at Geum i fig fjelf inga fvulnader gör, (kon-

jes tydeligen af Caj. 3. 14. 20. der Patienterna

hade fvulnaden förut, medan de ånnu fröfo, innan

de börjat bruka Geum % men federnaera medelft

defs brukande blefvo derifrån frie.

Til vidare och mera lullftåndig forfarenhets

vinnande, har jag foriatt detta Geum med åtfkilli-

#a andra faker, famt åfven medelft konften låtit
<• rim

andra det, hvilket alt af de anförde Cafus nog-

fanit kan inhämtas. Jag har då i fynnerhet fun-

nit, at uti Fråflbr aldrig någon ond verkan kom-
mit af detta Geum , når det med Tartarus folubi-

lis forfatt blifvit, utan at det då kunnat gifvas in

i ftorita dofi (Caf. 4.) m. m. Äfven få har jag fun-

nit, då jag vid dylika tilfåilen låtit af Roten be-

reda Extract, at detta Geum då haft båfta verkan,

fom man kan ic af Caf 16 til och med zi , och at

det dä blott en enda gång (Caf 21.) flagit felt.

Således har jag nu någorlunda fått vifa hvad
man af Geum rivale har a t vänta fig for verkan e-

mst Fråflor , hvilket ock i början var mitt enda
ändamål at utröna. Men når jag mer och mer
lärde kanna defs egenfkaper , fick jag den ena

anledningen eker den andra, at ånnu ftråcka min
Upmärkfamhet längre > hYarfore jag ock tog til at

forfoka defs kraft uti flera andra ijukdomar, hvarå

åfven

N . c,j
" ' " ", t"*

«•»,
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åfven några Cafus bland de ofvanftående finnas an*

förde. Der fer man då, hvad for en mycken och
onfkelig verkan denna Radix Gei haft med fig 5

(å uti långa och åfventyrliga Diarrhéer (Caf. xz¥

24. och 27) , fbm uti Hasmorrhagia uteri (Cafi

28. ip. 30.), uti Hxmorrhoides nimias {Gaf. 31.),

och uti Mag -plågor (Caf. 2f och 26). I anled-

ning håraf kan jag nu, i berörde fall, med full

trygghet tilftyrka defs brukande, och tycker mig
ha (kal til at räkna lådant for en verkelig tormon,
hvilken ock tyckes blifva få mycket kärare, fom
detta nya Medicament i nog ymnighet våxer håtf

hemma på vår egen botten , och altfå hvarken
kan bli dyr, eller draga några penningar utur Ri-
ket. I anfeende til alt detta, fkulle jag for min
del hålla billigt, at Radix Gei rivaln härefter blef;

vo officinelie , och voro ofver alt til fångs på våra
Apothequer, hvaråft den famma val fkulle gori
fkål for fitt rum, låfom ett adftringens^ roborans.

ANMÄRKNINGAR
Om Svånfka 'Papegojan , Loxia , linea ala-

rum duplici alba. Faun* Sv. N.176.
Ingifne af

AND. SCHÖNBERG, ANDERSSON,

^nne Fogel år en ibland dem, fom förtjä-

na at närmare kannas 5 ty han tyckes i fyn*

_____ nerhet vara af Forfynen forordnad til mån-
nifkans ro och noje , emedan han fjunger fortråf-

feligt, trifves val i bur* och, om han får vara

los
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18s bland mannifkorna , blifver ganfka fpak , at

han utan fruktan åter ur hand , fåtter fig på mån-
ttifkan under det han fjunger, med mera.

Svånflc Papegoja ar et namn , fom han fatt af

Herr Archiatern och Riddaren Linnjeus, hvil-

ken åfven berättar, at denne Fogel finnes til myc-
kenhet i Norra America > men i Europa ej mer
ån hår i Sverige och i Norrigc. Eljeft plågar han
af Allmogen kallas Fallbit. Jag har åtvenhort,
at han kallas nog allmänt Nattvdkfiy men vet in-

gen grund dårtils ty detta flågtet bor icke räknas
bland nattfoglarna. Han flyger och fokcr fin fö-

da om dagen, men aldrig om natten.

Fogelns ftorlek år fom en Sidenfvantz, Faun.

Sv.n. 179, men ej få jämntjock, med et kart,

tjockt och kågel- formigt nåf, lika med defs flåg-

tinge Domherrens, n. 178. Defs vingar, ftjårt,

med flera defs chara&eriftifka kännemärken, åro i

Faun. Svec. befkrefna 3 men defs färg på hufvud,

rygg och bro ft, år det, hvars befkrifning faknas,och

livars ombyte gor denna Fogeln iå märkvärdig.

De flyga måftadels i (kackar * då befinnas i

livar Ikåck några roda-, men de ofrige, fom åro

de flåfte, åro gula. Den > fom utan at hafva fett

deras {kackar, endaft fått en röd, och den åndå

icke lefvande , {kulle tro, at allefemmans endaft

vore roda , på hvilket fått den åfven i Faun» Svei.

omoåmnes, och formodeligen hafva alle de Auéfco-

rer , fom dar anföras , haft om denna Fogeln fam-

ma tanka. Vid forfta påfeende åter, då man fin-

ner, at de åro både roda och gula, {kulle man
fnart ofvertala fig at tro, det de förre voro han-

nar >

/
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nar , och de fenare honor , och man mafte nod?»

vändigt hafva dem et ar lefvande, for al ofver-

tygas, at det icke få år. Nafta fommaren , fe-

dan man fångat dem, får man fc, huru de röda,

vid den tiden da foglarna flåppa fjädrarna, vandia,

lin färg i en annan och blifva gula, hvilken 'farg

dc fedan ftåndigt behålla,, Man har, då de varit

i bur, fett efter , om de falt alla roda fjädrarna $

men man har funnit, at de flåppa mycket litet dår-

af, och at ftorre delen af dem, utan at fållas, om-
bytas til gula. Denna ymfningen börjas vid näb-

ben och fortfar utfore ryggen och broltet, til defs

at alt fom forr varit rodt, blifver då gult.

At Foglar på befynnerligt fått ibland andra

fin naturliga färg , har man äfven fett. En enda

gång har hår vid Afpenås håndt, at en Steglifa,

och en annan gång, at en Domherre, af långfamt

inneflutande i bur blifvit aldeles fvarta men få-

dant år fällfynt och ovanligt. De ombyten, fom
|ro Naturens verkningar, kan man med ftorre vifs-

het taga i akt. Detta fargfkiftandet har man haft

tilfålle at rona på få många och få oita , at då det

aldrig flagit felt, man med fullt fkål kan forfå-

kra, at detta varit hos dem naturligt. Man har

fedan funnit , at biand dc gula varit både hannar
och honor.

<?*•'
Deras gula fårg år litet mörkare ån Citron-

gult* Fjädrarna åro, åfven fom på de roda af det-

ta {lågtet, ofverft gula, men under och nårmaft
kroppen afke - grå. Intet mera ombytes, ån hvad
på dem forr varit rodt. Den lilla fvarta tåffen vid

nåsbårorna, deras fvart - gråa ftjårt, och vingar-

na af famma fårg, med fina hvita rånde^Jbehålla de
alt-
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altfammans, få at detta åfven beftyrker , at hvad
åndring foglarns ti4 fårgen kunna undergå , be-

hålla dock altid deras ftjårt-och ving- fjädrar fin

fårg, hvilket forr af Herr Archiatern och Ridda-
ren Linn^eus blifvit utrönt.

Håraf fynes man kunna (luta, at detta Slag-

tets hufvudfårg år gul, den de i ftorfta delen af

fin lifstid bara, och at de rode åro ungar i forfta

året; ty man har ånnu bland många intet funnit

en rod, fom, fedan han blifvit fångad om höften,

om fommaren derpå icke ändrat fin färg.

De åta allehanda fron och bår, i fynnerhet

af En , och , om det finnes , måft at Rönn , dår de
utleta alla fron, och fkaia ur kärnan dåri, lå at de
af hela båret ej få mera ån defla fmå kärnor. De
komma hit på orten, jag vet ej hvarifrån, fbmli-

ga år, ofta långt imellan , måft i November må-
nad, innan fno kommit. Då (kacka de fig dit,

dår Rönnar finnas, och åta med ladan begårlighet

nåftan hela dagen , at de , fåfom Ärren dä han fpe-

lar, därvid hvarken fe eller hora> men fedan de

blifvit fångade åro de ej få fnåla. De åta då

Hampfro, En-och Ronn-bår. De åta ockfå mafk,

den de åfven fönderknåppa, (kala bart {kinnet och
åta det ofriga -

y men det fynes , at Naturen icke

forordnat detta til deras £6daf

Min Fader , fom altid med forgfållighet fokt

utforfka foglarnas art och egenfkaper , hvartil han

af fit myckna viftande i fkogarna och fedan af fin

fogelkammare haft lå godt tilfålle, tog i akt , at

de under fin måltids tid icke bry fig om folket

eller åro fkygge. Man fick fritt gå dem förbi

,

och
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och bullra båft man ville , utan at de flogo bart.

Han beflot at forfoka ct lått at fånga dem, fom
fkullc fynas lojeligt, och torde förekomma mån-
gen (åfom otroligt 5 men flera åfyna vittnen kun-
na det beftyrka, och jag har -hört, at det fedan af

andra med lika nytta blifvit forfokt. Man tog en

fmal och lång ftång, och fom en fnara dåruti in-

tet kunde tåftas, vred man tilhopa en mäflings-

tråd , fåfte den vid ofverfta andan af ftången
,

och i öglan af måffings- tråden faftknots en fnara,

hopflätad af några tagel ftrån. Snaran tråddes up
på famma fått, fom vid Donor brukas. Man för-

de up ftången, dit dar fogcln fatt. Man mättade,

tils man fått fnaran om halfen på honom, drog
då åt, och rykte riktigt ned honom, då man ge-
naft löfte up fnaran, innan fogeln kunde hinna dår»
af blifva ikadad* Råkade man ej altid at måtta
få vifst, eller (tota til foglen med fpodet, flog han
nåftan aldrig bårt, utanhuppade på enannan qvift.

Man har ofta forfokt, at på det fåttet metadeflafo-

glar i luften , och man kan då få få många man
Vil. De ofverblefne rora fig icke härvid. En~
dalt de tå fylla fin mage och förnöja fin begårélfe,

bry de fig ej om, hvad ode ofvergår andra af de-
ras fiågte,

RON om Slag

,

Fårorfakadt af trång Halsduk t

Ingifvit af

PEHR ZETZELL, M. D.

Hvarken Linne eller Halsduk var bos de åld-

fta Sveriges invånare i bruk , och fedan
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Skjortor kommo up , gjorde forfl: en famman-
rynkning kring halfen, med 3

fpritningar eller ii-

nier af fnoren, och åndteligen en ftor Ikjortkrage

tjenft for halsduk, h vilken ånnu i dag uti Ving-
åkers Socken, Goinge Hårad vid Chriftianftad

och några få andra ftallen , der den urgamla drag-

ten år i behåll, dragés mycket hog med z til
5

,par håktor uti. Fram i ié:de Seculo började man
bruka en börda vid Tinningen, fom hade en flags

fpets uti kanten och låg på klåderne rundt om-
kring halfen , hvilken fram under hakan efter hand
blef alt ftörre och (torre-, fam-t åndteligen til et flut

förvandlades i et flags kragar, af hvilka de åro

lemningar, fom våra Pråfter ånnu i dag draga, t

ly:dc Seculi början kommo federmera hår i bruk
de la kallade pipkragar, i hvilkas Itålle vid flutet af

famma tida-hvarf de långa halsdukar upkommo,
och åndteligen i vår tid de karta Franfka, fom nu
ior tiden ymfom med de förra brukas» Det år

väl icke utan,at denna klädnad år for ofs hår i Nor-
den til någon nytta, dock at et oforfigtigt bruk
deraf kan gifva orfak til de farligafte åkommor,
torde blifva klart af hvad fom följer;

En Studerande, några och 20 år gammal,
lång, mager och mork til hår och anfigtes färg, fanu
begåfvad med ftora blodror, fpelte uti varm vä-

derlek den 2,3 Maji 1754 Kåglor, Midt under

leken kommer blod ut genom nåfa och mun, och

han faller neder utan kånfel och rorelfe , hvarpå

han af defs lek - fälHkap bars up i et rum och jag

flrax kallades. Vid min ankomft fant jag anfig-

tet fvart, ögonen utftående, läpparna hängajide,

ingen kånfel eller rorelfe , intet fnarkande och
in*

'

1 m
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ingen mårkelig puls. Defs anfigtes utfeende, fom
förekom mig mycket likt deras , fom blifvit

ftrypte, gaf mig anledning, fedan jag efterfrå-

gat huru alt tilgått, at ftrax kanna på 'halsduken,

fom fants mycket hårdt åtfpånd. Den loflades

derpå, då Patienten i famma ognablick gjorde

en exfpiration, med en påföljande half fuckning,

och talte något, fom var en folgd af en mening
han til hälften utfordt , når han foll; fick kän-
lel och fyiij famt åragflades under arbete at få an-
das. Han påmintcs at gora fuckningar, (å ofta:

mojeligt var, hvarunder pulfeflagen började nå-

got tätare at kannas , då man opnade ådren pa
armen och något litet blod gick af. Den for-

bands derpå falfkt, och man fortfor med upmun-
tran at gora fuckningar 5 når pulfen på detta fått

hunnit blifva något fullare, opnades åder-forban-

dct och 8 unce blod togos af. Indrågten af vä-

dret i lungorne var ånnu in|pt riktig} men efter

något mer ån en timas tid under tvungna fuck-

ningar,blef den åndteligen något mer naturlig och
full, då ock all ångflan forfvann. Adren opnades
derefter på foten , och man låt rinna tils lappar-

na bleknade. En tima derefter fattes Cliftir och
fedan det gjordt verkan, gafs ofta af en fyrlig

dryck, famt hvarannan tima et faltbitters pul-

ver. Patienten forbods at lågga fig om natten

och defs iåliikap tilfades at hälla honom vaken.

Morgonen derpå marktes ingen brift uti finnes

och kropps verkningar, hvarigenom fruktan for

olågenhet af utpråflad blod i hjärnan mer och
mer förtogs 5 dock til fåkerhet gafs et aftorande

medel och endaft tunna fakcr tillåts til mat. Tre-
L dje
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4je dagen fortfors på lika iått och Patienten und-
flapp låledes lyckcligen.

Anmärkning : Ju magrare folk , ju trängare

och mera fpånda kläder åftundas. 1 anledning

deraf drog ofvanfkrefne yngling altid hårdtfpånd

halsduk, iå vål fom andra kläder. Men han ha-

de tilforene aldrig haft någon olågenhet deraf:

hvi hånde fådatlt nu? Jo, han hade tillika håftig

kropps rorelfe : ju ftarkare den famma år, ju 6m-
nigare drifves blodet, genom mufclarnas verk-

ning på ådrorne, til hjärtat; ju mera blod der

ftoter til, ju mera retas det famma til tätare flagj

blir nu hjärtats rorelfe fnållare, iå blir ockfå bio*

dets omlopp häftigare; men på et häftigare bio*

dets omlopp följer ftarkare nötning ; på ftarkare

nötning uti inflammabilifka våtfkor, mera varma j

på en tiitagande varma, en okad utvidgning; genom
våtfkornas utvidgning antager kroppen, fom måft

beftår af idel ror, ftorre rum, och folgakteligen

med den famma ocldå halfen, fåfom en del deraf»

Nu vet man af forfarenhet, at pulsflagen under
ftark rorelle kunna okas til ito ja 1 30 om minuten,

hvilket år dubbelt emot hvad naturligen fker ; blir

nu blodets omlopp dubbelt häftigare, få blir öck-
iå nötning, hetta famt utvidgning och foljakteligen

halfens omkrets i famma jåmforelfe ftorre, lå fked-

de ocklå hår, hvilket ännu okades något genom
det luften var varm eller lått , det år , gjorde

mindre tryckning på kropps -ytan. Halsduken
blef derfdre nu lå mycket for trång , fom halfens

omkrets af forenåmde orfaker var blefven ftorre , 1

och foljakteligen hindrades i famma jåmforelfe

,

blodets fria nedfligande genom venx jugulares
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til hjärtat j famt andedrågtens gång, fom borde

(kemed cn efter blodets omlopp okad häftighet.

Pafolgden håraf var den, at blodet, fom nu icke

flapp neder från hufvudet, upfyide onaturligt al-

la defs inre och yttre delar, anda til fjelfva fido-

roren ochdefinare fortiåttningar af ådrarnc, gjor-

de den mörka fårgen i anfigtet, at ådern opnades

uti fvalget eller nåfan, och at tryckningen flceddc

|n uti hjernan, hvarigenom inga lifsandar itÖlte

des och Patienten förlorade all kånfel och rorelfe,

Vidare fom andedrågtcn var bunden och Följak-

teligcn luften blef q var uti lungorne, famt der

"utvidgades af antagen varma, iå trycktes lungpuls

Sdrorne ,
hvarigenom bledets .gång hindrades,

pulfen ej kändes och intet fnarkandc af forftnåm*

de orfak Ikedde, fom annars år vanligt i åkta flag.

Håraf fer man, at en och famma halsdukens,

linningens eller halsbandets vidd, fom år lagom
åt ofs om morgonen , kan federmera om dagen
vid tilfållen och kroppsrorelfe , lufts varma , het-

figa drycker, med mera, blifva ofs for trång. Låt
vara om omftåndigheterne åro fådane, at den ej

ffculle bli lå trång, at dervid (kulle varaat frukta

någon fa fvår påfolgd , fom i forenåmde håndel-

le blodets hindrade gång utvidgar imedlertid

altid ådrorne i hjernan och låledes lågger grunt!

til en lätthet at vid et annat tilfålk få flag, eller

ockfå, efter HerrWinslöws anmärkning, gifver

orfak til hufvudvårk, ögon-fjukor, häls-kråmpor,

hotetfer af fvimningar och näsblod. Låt hända
Innu lyckeligare och at alt detta undvikes,det har
likväl elak påfolgd med fig, at uppehålla blodets

gång, fom vifes af Herr Crygé&s beråttelfe om
Capitainen i Dannemark hvilken låt Soldaterne vid

L 2, fn
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fit Compagnie altid binda hårdt til halsdukar och
ilrumpeband,på det de genom anfigtets högre fårg

och vadornes tjockhet matte fynas iå mycket fri-

fkare och frodigare. Menhvad hånde ? efter en vifs

tid blefvo de måfta fjuke på et befynnerligt fått,

af hvilka många, oaktadt de lång tid brukat både
in- och utvårtes medel, åndteligen dogo, fåfom
de varit angrepne af en flags befynnerlig fcorbu-

tifk åkomma , hafvande åtfkilliga invårtes delar

angrepne och fkåtnde, likfom at rota,

Hvar och en lare håräf, at aldrig draga trång

fkjortkraga, halsduk, band eller hvad det mera
år. 1 fynnerhet, lå kår helfa och lif år, akte fig

derfore allade,lom haft flag, eller ockiå hafva kårt

hals , fom år ftållning dertil : alla fom hafva ela*

ka ögon j fom åro befvårade af fvindel, fom må*
fle hälla tal eller Qunga, fom hafva arbete for fig,

hvarvid år ftoning , med mera 1 Ingen vånje fina

barn härvid, at dem ej i framtiden må hånda öbo-
teliga hufvudkråmpor!

Nytt fått,

At uträkna Råntor och Återbetalningarpå
lånta Capltaler,

Ingifvit af

NILS SCHENMARK.

bland flere nyttiga inrättningar, hvarigenom
Rikfens Hogloflige Ständer under fiillcdne

Riks-

1
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Riksdag fokt , at befrämja Svea Rikes allmän-

na fållhet, har åfven deras omforg Itråkt fig til

dem 5 fom utur Rikfens Stånders Banco behöfva
låna några capitaler* hvarvid fådane matt äro fat-

tade, at den låntagande utan (årdeles olågenhet,

på vifTa ar kan hafva hela fin fkuld med åbelopan-

de ranta betalt , då allenaft f och 6 procent be-

talas om året. Då Hans KongL Maj:ts nådige

Kundgorclfe af den 13 Sept. ijy<S, angående Ban-
co - intereflens forminfkning blef kungjord , vardt

mig vid et tilfålle den frågan foreftåld , på huru
många år hela och halfva (kulden kan blifva afbor-

dad , då årliga återbetalningen gores efter For-
ordningens forefkrift.

§. z. A t befvara denna frågan, hade val kun-
nat fke, om man foretagit fig et vift capital,

och dermed gjordt uträkning for få många år, til

defs återftoden af den låntagne Summan aldeles

forfvunnit 5 men lom denna håndelfen var enfldld,

har jag häldre velat foka en allmän uplofning for

detta problemet, hvilken kan tjäna i flere och
mer inveklade håndelfer, ån den, fom förordnin-

gen innehåller*

§. 3. Hvad fom uti Förordningen til närvaran-

de underfokning horer, år det fom följer : De tu

forfla åren fålåntagärm behålla ftt lån fullt ut; men
fedan i de följande f åren betala 1 proCent årligen på
Capitalet , och efter det fjuenåe årets forlopp z pro-

Cent årligen, in til defs halfva Capitalet blifvit af-

bordat
,
då det federmera må ftå dem fritt, at for åter*

floden betala blotta interejfet. Dejfa återbetalningar

bora göras , icke efter lånets åter/lod vid hvarje for-

L j falk"

1
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falle-dag utan efter defs forfta qvantum, fä at DebU
tören i de forfta t aren betalar allenaft intereffet 4 pro-

cent ärligm, i det tredje famt de fyra följande åren år*

lägger f procent ärligen af hela länfumman m med för-

behåll ^ at alt hvadfom åfverfkjuter intereffet 5 for lä*

nets refl afgärpä hufvudftolen y
och fedormera 6 pro*

cent med famma vitkor - - - • //*/ defs halfva huf~

vudjlolen bhfvit afbordad,

§. 4, Sa fnart låntagaren börjar betala 6 pro-

Cent af hela länfumman, undergår den Series, fom

fo cftåller årliga återftoden at fkulden, någon än-

dring, At dertore få detta problemet något en-

faldigare , vil man forft underfoka beskaffenhe-

ten af de återftoder fom upkomma 5
om man altid

betalar famma proCent af hufvudftolen alla åren*

Kalla hufvudftolen intereflet fem årligen bor

betalas af återftoden -t- multipliceradt med fam*

ma återftod
?

årliga utbetalningen—-Q Når alt-

få et gifvit års interefle afdrages ifrån årliga utbe-

talningen, år fldinaden det årets återbetalning på

Capitaletj hvilken afdragen ifrån det obetalta

Capitalet , utvifar nåfta ars återftod. Om derfore

Capitalet forfta året år^, få ar intcrefet

—

hvilket afdragit ifrån årliga utbetalningen-—-^,

lemnar det årets återbetalning (Jy
—j-) ^

blifver al t få åter - ft oden for andrh aret
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(-7-7-)* =( r

T
ler om g fåttes i ftållet for få år andra.årets

Iterftod \^~--zf)'£%' Kalla coefficienterna til

^ förändra, tredje, fjerde 6cc. arets återftoder

J, 5, C, &c, få år (-7-x) ^ = ^ &
det arets intereffe—j4 j£ , återbetalning

^JL y och aterftod

QL.A _^.) ^ = 5 ^ &c. hvaraf fåljande

Serier upkomma

;

0

Ar Återftoder Återbetalnin-

gar.

Inte-

reflen
l

1
a ^

4 (n*)« -c®

[
&C. &c.

L 4



r|| 1757. Apr. Maj. Jim.

§. Til följe haraf år : A

C
ab b 5

jd = g
4

i^—lS! i!!

2,
a

g?

a 2b ab

r

r

T'

<3
4

och atcrftodcns coéfficient for det odeterminera-
de aret n är

n— 1

g
n n

3 r

n
a
n

a
n— 3

&c !L

b

§ 6. Emedan återbetalningarna altid åro
differenccr emellan närvarande och följande ars

aterftod, få kunna de foreftållas genom följande

Series, fedan hvar term blifvit multiplicerad med

uti hvilken L år — *

År 1

3

1

A

B

C

A - ~L
a

B zz
g~ L
a

2,

C = £ L
a 1

&c. &c.

Återbetalningen vid flutet af det odetermi-

n— 1

nerade året n blifver derfore LQ. Och
n

fumman af alla återbetalningar år ££, multiplice-

rad
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rad med en Gcometrifk progreflion, uti hvilkcti

forfta termen år— , nomen rationis-^- , och ter*
a a

inernas antal lika med antalet af ar, fedan linet

gjordes. Om man kallar progreffionens fumma
*?, fa år klart, at når SL år zz ~-, få år halfva

hufvudftolen betald, når S L — |, fä år trefjer-

dedelar af länet betaldt, och når 8 L zz i , fä år

hela ikulden afbordad.

§. 7. At närmare vifa nyttan af det, fom nu
i allmänhet år anfordt, torde jag fä lof at göra en
tillämpning til et eller annat mål i fynnerhet , for

ån jag gar vidare. Man lånar til exempel et vifl

capital emot
^
proCents årligit interefle for åter-

ftoden, det frågas : huru mycket årligen (kal beta-

las proCent af hela hutvudfumman, at fkulden på
5* år må blifva betald? Som återftoden vid (jette

årets början aldeles forfvunnit , få år (§. 4. )

Ezzo ; om altfä värdet for £ (§. $\) antages, och
i ftållet for r fubftitueras fanit b låttes lika med

lä upkommer följande aequation:

£ 5

Hvadan x zz——*
g .

^
g* + a g

3 + + a*g + a

1 a , a 2,

t
a> t

a*

g g" g
4

g
$

Emedan azzbzzioo^ ^ = 3, g zzaA~ezzio\,

il år ^ mi ,835*4 =21 Daler 2.7 ore, fom årli-

gen bor betalas af hundrade , om fkulden på f år

IkaL blifva betald.
L f §. 8.

v
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§. 8. Sedan et vift antal af år förflutit, på

h vilka ärliga utbetalningen varit *j delar af huf*

vudftolen, få låt ofs antaga^ at ärliga afgiften åar

s
dras til -^Q. "Låt åfvcn aterftoden, for hvilken

nu bor betalas interefle* vara-^—Q* hvilken altfå

blifver förfta termen i den andra Serien j intercs*

fet håraf ti£X*h och återbetalningen ( -3 —
O ni for andra, tredje, fjerde 8cc. termens coéf-

ficienttil j^fåttes /3, y &c. fl år andra ter-

men (^JLL.

—

L^j # ^. Det deraf flytande

intereffet^ cc f£, återbetalningen Os

Hår af upkommer

:

m

§. p. Om man i ftållet for a, /3 3 y &c.

föker deras vården, få tår man :

_ l 6 s

am
0 =

1
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j

t
l s

l

s

a a a

Z t S

ad a d d

^
g* s - SS
a'd ad

s

a 4m a 3 d a zä ad d

n — 1 _n— 2 n— z7 j* '..-i li&c i
» I

a ma
M eo

'"- Z
d a

n-l d
d

§; 10. Kalla -f—XI -M få blifva deffe

coefficienters differcncer

;

m — «

- å

— v

7 - 1

»

—

1

och differencen i ordningen n zz ~ M.
n

a

Summan af alla defle differencer år den re-

dan funna Geometrifka progreffionen (§. 6,) mul-
tiplicerad med M\ derfore om termernas antal hår

. J
j

kalks x , få år deras Summa [ x

6
Li* é
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§ # it* A t nu åfven finna på huru mänga år

hela fkulden kan blifva betald , då årliga utbetal-

ningen af hufvudftolen ej alla år år den famma,
mä Summan af alla återbetalningarna, fom fkedt

når årliga afgiften var ~j£l-> nåml. SLQ (§.6.)

vara lika medR^ eller GL— R, hvaraf upkom-
H

^--.gft
x - V

- * ,

*

mer sequationen
1

^ M «+• R zz I

eller = • F^) + / = ^
firadån x —-——-— . Om frågan vore, når half-— /<3

ö 7

va capitalet blefvo betalt, bor man uti sequatio-

nen behorigen fubftituera i i ftåilet 1 , och fatta

+ / z: ST, hvar-

§. iz. Huru defla allmänna Formuler uti

fårfkildta håndelfer kunna nyttjas, år min tanka

at närmare vifa genom tillämpning til den hån-

delfen fom Forordning (§. 3.) innehåller: I föl-

je hvaraf a år ~ 2f , e zz 1 , r zz 1 , £ zz 20,

j — 3 ?
n fo, g 25 26. Emedan årliga utbe-

talningen f proCent kommer at arlåggas i / år,

få mafte den {jette termen i förfta Serien vara en

©ch den famma med förfta termen i andra Serien,

och

1
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och derfore Summan af f differencer i forfta Se-
rien vara den återbetalning, fom blifvit gjord på
de f åren, fom f proCent bor årlåggas af hufvud-

fiolen, hvilken år ^ — i ^: g- a multipli-

cerad med -~e ) £ eller ^^-7 — * )

(JL— e^ £ = S L!l= R<lr, emedan

i denna håndelfen g —-a zz 1. Således blifver

Ä = o, 416 och 1 — R = o, 94584*

M = —7 ~—- o, f >d m Jm~i l M
1 , 70675- , och IF = 2 , 70675-

log, JV — o. 4524482

log. g r: 1. 4*4973$
log, 0 = 1. 3P79400

log. £ — l°g- a = o. 0170333

Blifrcr altfå hela fleulden betald på det (jette

och tjugonde året i denna Serie* Når man nu
lägger tilfammans i en Summa (§,30
Utan återbetalning på hufvudftolen 2 år

f proCents utbetalning uti - - f år

6 proCents afgift uti - - 2^ 39 år

Så blifver hela fkulden betald på 32, 39 år

eller på det trettionde tredje året.
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§. 13. Aflundar man veta huru mänga är gå

förbi, til defs halfva Capitalet blifver betalt,

bor man på famma lått uträkna värdet af quanti-

teten T i decimal bråk fora år 1 , 8 4fz och fedan

dividera IT med Igla^ då quotienten if , of061
adderad til de 7 föregående åren , utvifar, at halfva

fkuiden blifver afbordad på det tjugotredje året,

§. 14. På det at hvar och en med ringa moda
må kunna finna, huru mycket af et låntagit Capi-
tal, for hrilket år fom åltundas, ånnu återttår at

betala r famthuru ftor det årets afbetalning år p|
Capitafet) iå vål fom intereffet, följa här tvånne

Tabeller. Uti den forfta utvifar forfta columnen
året, Iqm den låntagne Summan innehafvesj den
andra, en million Dalers Capital och återttoder for

hvarje år; den tredje, de årliga afbetalningarna

på Capitalet. Uti andra Tabellen innehåller for-

ila columnen åfvenledes året fedan lånet gjordes ;

den andra, intereffet fom for återftoden bor be-

talas 5 den tredje årliga utgiften af hundrade efter

hufvudiiolen räknad $ den fjärde , antalet af ore

på en Dalen och den femte, oren reducerade til

decimal - bråk ^ hvarigenom man behändigt kan

finna* huru många oren et gitvit decimal- bråk af

£)aler innehåller j och tvärtom.

§. if. Når frågan år, hvad fom på et gif-

vit år fedan lånet gjordes , återftår at betala , hvad
fom bor det året afbetalas $ eller huru ftort inte-

reflet år for en hufvudftol på 1, 10, 100, 1000 &c.
Daler , finnes det fom aftundas af Tabellerne

utan räkning, allenaft man anfer <5, f , 4,3 &c#

zifFror til vänftcr om puncten for decimaler. Til
exem*

\

\
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exempel om Capitalet vore iooo Daler, fåblifva

trenne ziffror anfedde for decimaler. Således år

det 21 året af iooo Dalers Capital, årcrftoden {77.

27749 Daler eller f77 Daler 9 ore ; återbetal-

ningen
3
6. 90890 Daler eller 36 Daler 29 ore;

och famm a ars interefle 23. 09109 Daler eller 23
Daler 3 ore.

itf. Skulle man aftunda at veta aterftod,

afbetalning eller interefle for et efter behag an*

tagit Capital, få kan det fke genom vanlig Regu-
la de Tri. Man vil til exempel finna, hvad fom
återftår at betala på 7235*4 Daler 12 ores hufvud-
ftol det femtonde året, hvilket (åtunda (ok.es : Når
100000 Dalers Capital eller hufvudftol for det*

ta året hafver 77075% pooof Dalers återftod, fa

återftår af 72354. 37500 Daler at betala 55767
Daler 2f ore/

Sammaledes linnes återbetalningen då man
infererar : fom 100000 til 2916. 96400 Daler ,

altfå 72354, 37foo til återbetalningen 2110*

^4107 Daler eller 21 10 Daler 17 ore. Intcreflet

2230. 71 143 Daler eller 2230 Daler 23 ore,
kunde åfveuledes med tilhjclp af Tabellen fall

ej på det kärtafte tåttct uträknas. Öm af huf-

vudftolens årliga utbetalning 6 af hundrade, fom
år 4341 Daler 8 ore, detta årets interefle 2230
Daler 23 ore afdrages, finnes fom tilforene åter*

betalningen 21 10 Daler 17 ore*

c
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Capit. och återllod
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Utdrag af pdgra ingtfne Anmärkningar
vid Åkerbruket i Vefterbotn*

iomminiftern vid Lofångers Forfamling i Ve*
fterbotn, Herr Joh. Mellin har gifvit

vid handen, at fedan han forft i 10 års tid

brakat akren
, på det der i Landet hos Allmogen

vanliga fåttet, nemligen, at lå famma åker hvart
år, och deraf fållan vid bärgningen fått hugna lig

af mer ån tredje kornet efter Korn, och åttonde
"kornet efter Råg- lade ; har han i de fednare ie>

aren lemnat viffa ftycken äf fin åker et års hvila,

få ar intet ftycke nu år, fom icke inom 10 år, le-

gat tvånnc gånger i trade. Han har derigenoni
få mycket vunnit, at Korn-fådet fedan altid gif-

vit mer ån fyrdubbelt -

y men Råg - lådet har i me-
delmåttiga år gifvit 1? til i8:de kornet. Utom
defs har den mårkeliga formonen derigcnom år-

hållits, at i ftållet for Hafver- blandadt Korn, har
Ikren burit ren och ftrid låd,

I anledning hår af håller han fore , at akren

i Vefterbotn bäft brukas på följande fått : Akren
delas i fyra delar, få at hvar och en del får hvila

hvart fjärde år. Det man ånwr" til tråde, upko-
res med plog, höften förut. Om våren upköres

trades -akren forft med ahl och en vGcka derefter

harfvas. Sedan kores omfom med ahl och harf,

cn gång i hvar vecka, til medium Julii, deretter

kan vara nog en gång hvarje fjorton dagar. Strax

efter nya Larsmeflan, upkores med plog, det man
årnar til Råg - lade, fedan harfves, hvar på fås

Råg och åter harfves , famt kores nödiga vattu-
*** i ro
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faror, fom bora genom renarna val uthuggas. Uti

en fåledes brukad åker behofver ej lås mer ån J
tunna Råg på ftort ftycke, fom eljeft drager en

tunna Korn. Öfterbotns Råg, eller den fom vu-

xit i Sved j or, trifves balt, och plågar gifva an-

da til 3o:de kornet.

Sedan Rågeia år (kuren, upkores åkren med
plog , harfves ,

godes och befås nåfta vår med
Korn, hvaraf plågar blifva det renafte och ym-
nogafte Korn, Lika lå på den åker, famt rtrax

efter trades - året befås med Korn, Hvart år , fe-

dan Kornet år fkurit otn höften, upkores åkren
med plog, m. m, fom kan vara god t i Vefter-

botn, oaktadt det i andra Lands - orter antingen

ej låter fig gora , eller ej år lika fördelaktigt.

Det vore nyttigt, om hvar och en Lands- orts

fått at bruka åkren, defs äker- redfkaper och re-

glor blefve uti en (årfkild Traélat kårteligen be-
fkrefne. Den ena Lands - orten kunde altid i

något mål låra den andra.

Råttelfer uti föregående QaartaL

Pag. 47. lin. 1 8 bor ftå ^f^l Cof.b^av

—— 2.0 — adv. fin. b-^av
* - - •

;
— »

Cof. h-^rav

48 if dX
y x— 16 och ip dX
y X— 17 — Xdy-hydXzz QXdx

fl I ftållet for den 6 bor ftå 7 Novemb.
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ANMÄRKNINGAR
Om

Climaters Skiljaktighet*

Uti de ålfta Jord-beftrifningar finnes Jorden
vara fördelad uti 9 CHmater j fkiljaktigö

ifrån hvarannan, i anfeende til mer och min*
dre vårma. Det forfta Climatet fattes undef ijelf*

N va
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vaiBqvatoren och til 12 graders eller i24Sven{ka
mils bredd ifrån iEqvatoren på omfe fidor: på
den delen afJorden troddes hettan vara få ftark,

ät månnifkor der ej kunde bo. Det andra, tre-

dje och de följande Climater i ordning , til och
med det åttonde, räknades hvardera ai: vid pafs

?\ graders bredd
, parallele medyEqvatoren , men

alt längre och iångre itrån honom belågne, famt
med (måningom aftagande varma» Hvart och et

af dem hade tätt namn af någon namnkunnig ftad

eller ort , fom låg derunder. Dcffa fju Climater
innefattade hela den delen afJorden, tom man då

vifste vara "bebodd, eller trodde kunna bebos af

månnifkor. Hvad fom låg ofver 50 grader ifrån

yEqvatoren, alt up til Polen, räknades til det

Nijonde Climatet, hvilket, efter deras mening,
var for kold aldeles obebyggeligt Icke allenatt

Sverige, utan ock hela Ängland , halfva Tylk-
land, ftorfta delen af Polen och Ryfsland, hörde

til det fitla uti deras tanka för få olyckligt hållna

Climatet.

De nyare Geographer, förvillade, at Jorden
iå val under iEqvatoren , fom långft up emot Po-
lerna, hyfer eller kan hyfa inbyggare , hafva dår-

fore uptånkt en annan indelning, fom mindre an-

kommer på godtycko. De flaite dela Jorden uti

36 Climater på hvardera (idan om zEqvatoren, på
det fättet, at de orter, fom ligga under och når-

maft iEqvatoren, hvareft dagar och nätter altid åro

lika långa, eller der fkillnaden emellan långftaoch

kårtafte dagen i året ej år ofver en tima, fågas

hora til forita Climatet. De traéler , fom ligga

få mycket längre ifrån iEqvatoren på omfe fidor,

at

1
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åt fldllnaden emellan lån^fta oeh kartafte dagen i

aret ftiger qfver en til tva tiröar, råknas til andra

Climatet: och lå vidare til det tjiigufjerdeClima-

tet 5
der fkillnaden emellan långfta och kårtafté

dagen i året åf emellan 23 och 24 timar, fåfom det

Iker inemot Pol -cirklarna. Ytterligare fordelas

traéterne emellan Pol - cirklarna och deras Poler
5

hvardera uti 12 Cliiriater, på den grund ^ at der

Solen vid Sommar-folttåndet ej går ned under ho-

rizonten på en eller flera, til och med 1 f dagar f

horer tit det 2f:te Climatet: der hon ej går ned

på 1 , if * ti månader, är det 265 2,7, iS, zg:de

Climatet, och få vidare til det 36:te,
5 fom ligger

tmdcr fjelfva Polerna* hvarefl Solen på de fex

Sommar - månaderna ftåndigt år ofver horizonten*

Defla Hågs Climater ktinnä dårforé ärifes likå

fom band eller gördlar, zöna^ fom gå rundtorn*

kring jorden $
parallelt med ifiqvatoren, alt til

Polerna. De åro både af olika långd och bredda

Skiljaktigheten i låfigderi begripes låtteiigen^ dl
man betänker , at de inheflutas inom cirklar* forrt

åro parallele med^EqvatoiTil^ hvilka få alt kårta-

re omkrets, ju närmare de ligga til Poleniä. At
hår förklara orfaken til deras olika bredd , blefve

for Vidlyftigt : iiog år at riåmiia$ det för fta Gli-

inatet arven intager itorftä bredd pä jorden, och
itrackef Gg til vid pafs 90 Sveftlkå mil ifrån iE*
qvatörén på omfe fidbr : de följande Climater i

ordningen, blifva alt fmaläit^ til och med dé6

%^åti Det trettonde, hvar under Stöckhölnt
ligger, år allenaft 16 mil bredt ifrån Sodet til Non\
Det 24tde håller knapt en half mil i bredd \ meil

de följande blifva åter bredare $ få ät åé fex fifta^

H ä flår*
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nårmaft Polerna belågne, ftråcka fig til vid pafs

50 mil i bredd hvardera* * Andre Geographer haf-

va indek jorden uti et (torre eller mindre antal af
Climater, dock måft på enahanda grurid^

Efter denna indelning, iågas de orter hatva lika

Climat, fom hafva lika Polhogder, eller lika ftora

omfkiften på dagars och natters långd ifrån det ena
Solftåiidet til det andra. Stockholm med deSodre
delarna af Svea Rike, ligga, i detta afieende , un-
der famma Climat med Lifland, fodre delen af
Ryfsland , Siberien och Kamtfchatka i Afien ,

Hudfons Bay och Terra Laborador eller nya Bri-
tannien i America, famt Skottland och foderfta

delen afNorige i Europa. Defs mot fvärande Cli*
mat i Södra verlden infaller pä och ftrax" utom yt-

terfta udden af America vid Cap* Horn, och pa
det ftora Hafvet famt de obekanta Länderna in-

emot Södra Pel-cirkelen.

Detta har fin riktighet, enligt det Geogra-
phifka begrepet om Climater, då därrhed ej annat

forftås, ån års-tidernas ändring, i anfeende til da-

gars och nätters land. Men i allmänhet plägar

medClimaters olikhet forftås den olikhet uti köld.

och värma famt uti väderlekens onilkiften, fom
finnes på (amma års -tider uti färfkildta orter. Uti
denna lenare bemärkelfc , år forenåmda indelning

i Climater ofta mycket felaktig, Solen år val för-

nåmfta, ja formodeligen enda urfprunget til all

naturlig varma på vår jord. Defs ftorre hogd på
himmeleh'famt längre viftande öfver en orts ho-

rizont^ lynes dårfore hora der fororfaka ftorre vår-

ma uti en vifs proportion, ån på andra orter, hvar-

cft Solens ftrålar falla mindre perpendiculairt pa

>r-

I
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1

jordens bryne, eller hafva mindre tid at verka dei>

pä. 1 följe deraf, borde de orter, fom hafva li-

ka Pol - hogd och lika långa dagar pä en och iam-

ma ars -tid ,
jåmvål på iamma tid njuta lika grad

af varma. Men defla allmänna orfaker til fårfkil-

da orters olika varma, blifva oftaft til deras ver*

kan ändrade af tilfålliga omfiåndigheter, fom go*
ra, atde eljeft under fammaGeographifkaClimat
belågne Länder 5 hafva mårkeligen olika Phy fi-

lta Climater. *

*

De allmänna orfakerna til hvarje Climats
florreSeller mindre grad af varma, åro med myc*
ken flit underfokte och utredde af H a l l e y uti

K; Ängelfka Societetens Handlingar for år 1693,
och af Herr Maira n, uti Kongl. Franfka Ve-
tenskaps Academiens Handlingar for ar 17 19. Lå-
tom ofs vid dem litet ftanna. Solens ftrålar kun-
na anfes iåfom fmå, ifrån Solen, parallelt med
hvar annan flyttande eller fallande particlar. Nu
år lå val afMechanifka lagarna, fom af forfarenhe-

tcn bekant, at en ftröm ftoter härdare eller utof-

var ftorre kraft på et planum , når det hålles vin-

kelrätt emot ftromens direétion, ån då det lutar:

ty i den förra håndelfcn råkar icke allenaft et ftorré

antal af de flytande particlarna på planum, h vilket
antal aftager i den mon, fom anfalls - vinklarnas
Sinusy utan hvar och en particle for fig utofvar
ock ftorre kraft, hvilken likaledes aftager i fore-

nåmde proportion. Fordenfkul år hela kraften

på et emot ftromen vinkelrätt ftående planum,
lå mycket ftorre, ån på famma planum, då det til

en vifs inclination lutar* f°m qvadraten af Radtus
år ftorre ån qvadraten af anfalls - vinkelens Sinus.

N 3 Det-

1
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Detta kan lampas til Sol - ftrålarna. Deras
verkan at åftadkomma både ljus och varma , då
de talla vinkelrätt på jordens bryne, fafom under
jEqvator vid middags -tiden, förhåller fig til de*

ras verkan då de falla under en vinkel af 5*4 gra-

der , hvilket fker hos ofs middags - tiden i Som-
mar Solftånds - dagarne \ iåfom ico til 66 5 men i

Vinter- Solftånds - tiden, då de hos ofs falla alle*

na It under en vinkel afygraderj iåfom 100 til if|,

Men v

detta forhållande andras forft mycket
deraf, at Solen under -iEqvator altid å? !2timar
I dygnet ofver horizonten^ men hos ofs om Som*
inaren i mer ån ig och om Vinteren knapt i 6 ti-

mar. Dårfore borde vår Sommar -vårme vara

ftorre och Vinter - vårmen mindre, ån efter den
anförda proportionen, i jåmforelfe emot iEqvino-
é£ial - vårmen : och livad Vinter- vårmen angår.,

år det ock verkeligen i a. Men vår jord och luft

har under den långa Vinteren blifvit fä upkyld ,

at Solen knapt hinner öfvervinna ofverfkåttet af

Vinterkölden på de fyra forfta Månaderna, ledan

hon begynt (liga. I Martii Månad år ofta full

Vinter, då likväl Solen år lika hög, och våderle*

icen borde vara lika blid, fom i September, Dar*
före infallerock icke ffcorfta vårmen vid Sommar-
Solftåndet, utan gemenligen tyra til fex veckor

efteråt, då Solen blifvit mårkeligen lågre. Sam^
ma qrfak väller, at det gemenligen år varmaft på
dagen, icke vid raiddags- flunden, utan et par el-

ler tre ti mar eftermiddagen. Den, efter Vin-?

teren och natten i luften ofverblefna kyla, gor,

at Sommar r och middags - vårmen uti de ifrån

^Eqvatoreq a flå2 filare Climater ej blifver lå ftor,

'V
6

fom
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fom den eljeft, i anfeende til Solens hogd och
verkan kunde vara.

Dertil bidrager ånnu mera cn annan orfak,

fom ock år allmän, Luft-kretfen, Tom omgif-

ver Jorden til några mils hogd, år full med par-

ticlar och dunfter, fom upfnappa en del af Soi-

iirålarna på vågen, forr ån de hinna ned tilJorden.

De ftrålar, fom falla perpendiculairt på luft-kret-

fen, hafva kårtaftc vågen til jorden, dårfore gå de

flåftg fram. Men de fom falla fnedt, gora långre

våg, och flera af dem forfkingras i luften. Om
luft-krctfen år fju mil hog, hafva (trålarna allenaft

defla (ju at genafte vågen genomfara, då de falla

lodrätt* men då Sölén år vid horizonten, hafva

de 9if mil eller 13 gångor långre våg at fram-

tränga fig genom luften til åfkådarens o^a. Dår-
fore år ock Solens (ken vid horizonten la matt, at

man utan fvårighet kan åfkåda henne, både med
blotta ögon och i Tuber, hvilket ögonen ej tola,

fedan hon kommit til någon hogd, Hvad (killnad

detta gor til vårmen, kan ock rönas med Solglas,

hvilka antånda eldfångda faker i ognablecket, når

Solen år hog; men långfomt eller aldeles icke, da

hon år låg. Håraf kommer, at Solen om Vin-
teren lå litet verkar på vårluft, ehuru hon då år

jorden närmare, och at alla Climater, fom ligga

utom Solftånds- circlarna, åro mer och mer fva-

lare, ijåmforelfe emot Dagjåmnings- Climatet

,

ån de i anfeende til Solens hogd borde vara, ju
.närmare de åro belågne til Polerna* Under fjelf-

va Polerna, år Solen i mer ån fex Månader å rad,

ftåndigt ofver horizonten , men aldrig högre ån
til 14 grader: dårfore lårer ock vårmen der, vid

ijelfva Sommar - Solftåndet , vara ringa nog.
N 4 Jag
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Jag nämnde nyfs, at Solen, da vi, och alle

fom bo på Norra fidan om iEqvator, hafve Vin-
ter 5

ar närmare Jorden , ån om Sommaren. Jor-r

den år uti dels Perihehurq i December Manad ,

och fynes då verkcligcn en 3o:de del iiorre, famt

h\ i följe deraf, en so:de del eller vid pafs 383 3QQ
mil närmare Jorden , ån ijtinii Manad. Detta
gor våra vintrar blidare och vara Somrar fvalarc 5

ån deras , fom bo uti Södra Hemifphserium. V å-

ra Somrars mindre hetta årfättes val til någon del

derigenom , at Solen dröjer la nar 8 dagar längre
hvart Sr hos ofs, an bos 3oderlånniiigarna$ tncn
obfcrvationer viia likväl, at Climaterne på Sodrs*

fidan om Linien åro hetare om Somrarna och kal-

lare om Vintrarna
5
ån deras motfyar^nd? Clipia-r

ter på vår fida.

Defia åro de fornåmfta allmänna orfakcr til

Glimaterncs olikhet i kold och varma* Atf&iliiga

tilfalliga omflåndigheter, härrörande af iårfkikia

orters farfkildta låge och befkaffenhet, göra ock
ganflca mycket 1 4I laken. . Jag vil nåmna några.

På fomliga orter år luften mer och oftare ren

och klar, ån på andra. Der har Solen ftorre ver-

kan om (Jagarna, rncn nätterna åro fvalare och
tvårt om* Forfynenhar vifligen fkipkat, ^t i dc
måfla under och närmaft omkring ^Eqvatorcn be-

lägna länder , ar i några Månader å rad nåftan

Händigt mulit och ragn, den tiden Solen går fom
hogft och {kulle eljelt gora hettan odrågeiig: de

råk na den fiden för Koll eller Vinter: Deras
Sommar och vackraite årstid infaller vid Sql-ftän-

den ? då Solen år jjgtt p! deras himmel,
Bell-
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Belägenhet antingen på hogder eller ock på
laga flått- marker 5

fororfakar mårkclig fldljaktig-

het emellan Climaten Det år fornåmligaft en
mer och mindre upvårmd luft, fom hos ofs up-
våckpr känning af mer och mindre varma. Nu
år luften, ju högre up, defto finare, tunnare od*
lättare, hvilken ej kan emottaga och behålla få

mycken varma, eller lä mycket rora vårkånlel,

fom den lägre , tätare och tyngre luften : dårfo-

re år och kännes den högre gemenligen mindre
varm, vid lika Solens hogd. Håraf kommer tij

en del, at Snön pä de högre bårgen aldrig bart*

imålter, hvartil åfven bidrager, at bårgen fkyg-*

ga for Solen, och ftorre delen af dagen hindra

henne at upvårma dalarna. Landfkapet Qyito i

Peru, har et tempereradt Climat, faftån iEqvator
ftryker derigenom : ty fjelfya landet ligger 1600
famnar hogrp, ån Hafs-horizonten, emellan tvån-

ne ifrån Söder til Norr jåmngående, {ky-hoga*
med ftåndig fno betåckte bärg - ftråckningar.

Savqyen och Schveitz hora til famma Geographi-
fka Ciimat med Södra delarna af Frankrike j men
til mycket olika Phyfifka Climater.

Länders låge vid flora Hafvet eller ock långt

m på falla landet ,
gor ännu ftorre ändring på Cii-

mat£i\ Hafs- vattnet behåller, året om, nåftan

famma grad|af varma ; ty Solen verkar ei långt på
djupat : det fom vid brynet fomliga års - tider up-
vårmes och andra tider kyles, upblandas fnart,

igenom vågornas fqvalpning, med det ofriga.

Hafvet , om fommaren kallare och om vinteren
varmare ån luften, meddelar alrid den ofveriig-

gande luff- mattan någon del af dels eget teoipe-t

jN f ra.
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rame rit, fom af blåften föres til och in på landet,
fann gor fomrarnä fvalarc och vintrarna blidare,

ån de eljeit borde vara: Hvad annat åftadkom-
roer Anglands blida vintrar, ån det orngifvande
Hafvets värma? Vår ftorfta vinter- köld i Svea
Rike infaller gemenligen med Nord- VåftanVå-
der^ men famma vader har i Norige merendels
to i följe, Orfaken til få olik verkan uti få når-
grånfande länder , år utan tvifvel den, at Nord- -

Väftan vädret kommer i Norige ifrån Hafvet,
men i Sverige ifrån Fjällen. Ar dylik orfak (ker,

at i Wardhus och vid Nord-Caps traften, Här-
kalle kölden plågar infalla med Sunnan vader, få-

fom Herr Hellant mig forfåkrat. A t Sun*
nan vädret hos ofs merendels år biidt, och at

Svenfka Climatct år mindre hårdt, ån många an-

dra lika Nordliga, fynes icke kunna tilfkrifvas an-

nat, ån de på öftra, Södra och Syd- Våftra fi*

dorna tilttotandeHafven»

Håremot de länder, hvilka ligga långtifrån

Hafvet, omgifne med bärg, fkogar, tråfk och år-

ligen tilfryfande infjoar, fom långt in på fomma-
ren qvarhalla fno, is och kala, kunna ej annat,

ån vara underkaftade fvårare känning af kold.

Ryfsland , Siberien och ftora Tartariet åro uti få-

dana omttåndigheter , dårfore åro ock deras Cli-

mater långt kallare, ån de iom ligga emellan fam-

ma paralleler i Europa, I Stockholm och Upfa-
la har kölden, på de fiftledne 19 Aren, ej mer än

en enda dag, nämligen den 10 Febr. g. ft. år

175-1, gått til 31 grader under frys - punften på
de Svenfka Thermometrama och eljeit fållan

något är hunnit til zf grader; men i Pettersbourg,

fom
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fom har nåftan lika Polhogd med Upfila, år 30
graders koid mindre ovanlig , och har i de forfta

dagarna af ar 174P5 varit 37£ grader, hvilkcn

kold dock icke år til liknande emot den Sibcriflca.

Herr De l' I s l e har uti Kongl. Franfka Vcten- *

fkaps Academiens Handlingar for är 1749, antordt

iåkra Obfervationer, at uti ftaden Tomfkoi i Si-

berien, fom ligger foga Nordligare ån vårt Skå-
ne, har kölden, år 1735* , gått til 67 grader, I

en annan ort under lika Polhogd , Kirenga
5 har

kölden, åren 1757 och 1738, gått til 81 grader*

Ja, i ftaden Ienifeiik, en grad Sydligare ån Stock-
holm, fkal kölden, den 16 Januarii 173 f, hafva

ftigit ånda til 87! grader under frys - punélen, ef-

ter Svenfka Thermometern. En oårhord och nå-

ftan otrolig kold, få at det fynes obegripeligt,

huru månnifkor och djur den kunna uthärda ! I

Torne, nåftan under Pol- Cirkelen, har kölden

ej blifvit obferverad högre ån til 46 grader. Den
ilorfta kold, fom på 60 års tid blifvit anmärkt i

Paris, var år 1709 ,
knappa 20 grader : men i A-

ftracan, en ftad i Ryfsland * något Sydligare ån Pa-
ris, har kölden, år 1746 , funnits 304 graden och
iKebec,hufvudftadeni Canada,år 1743,41 grader,

fa fl ån famma ftad ligger få når 2, grader eller zo
mil närmare iEqvatoren, ån Paris. Så ftora ikilj-

aktigheter uti kold, emellan lika Geographifka
Climater, måfté härröra af forenåmde och flera

dylika omftåndigheter, til hvilka ånnu kan låggas

en
,
nämligen Jord -monernas olika lynne : ty for-

farenheten gifver vid handen, at ej alla åmnén
emotraga lika ftor grad af varma, icke eller lika

långe behålla den de enaottagit.

Det

\
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Det tyckes ock icke vara orimeligt, at er
och fampaa lands Climat kan andra fig, i anfeende
til varma och kold. Når Svea land var mer 6f-

vcrvåxt med fkogar famt tyldt med kårr och mof
xafer, ån nu, kan Climatet val hafva varit oblir.

. dare, och torde det ånnu med tiden mildras 3
alt

iom landet mer och mer upofUas,

Vi ;blifvc håraf ofvertygade, at man ej fap

döma om et Climats belkaffenhet , blott af Lan-
dets låge längre til Norr eller Socjer, och at fa

många omååndjgheter eller orfaker lopa in uti en
fådan fråga, at den nåpeligen efter blotta theore-?

tifka grunder kan uplofas, utan roåftc Erfaren-

het och oblervationer vHa råtta fkillnaden emellan
lårfkilda Länders fårfkildta Climater, i anfeende

til varma och kold. Obfervationer, h varat nå-

got med fåkcrhet (kal kunna flutas, bora vara an-

itälde med riktiga Thermometrar (
#
), och år

icke nog , at de göras da och då y et eller annat ar5
utan Thermometerns hopd bor upteknas vifla ti-

tftar, hvar dag, flera år a rad, med ftörfta flit och
noghet. Ty kold och varma åro, uti et och
fånarna land, ej alla år lika, utan for mångahanda
©rlaker fkul, något föränderlige,, Men et Arith*

metjfkt medium af flera års obfervationer,kangif-

va tilkånna luftens medelmåttiga varma for hvar

års-tid. Vil man jämföra flera orters jClimater^

kan det med tilforläfelig vifshet fke, om man haf-

ver en famling af flera års dageliga oblervationer

pa Thermometerns hogd, ute i fria. luften, gjor-

de på hvar och en ort.

Af
<IH, 1

- , '" ————————————-——— ________ . 1 11 1 1 1 »i I 1 I—-— 'i»

(*) Se om T^hermometrars natur och Jkiljaktighet , K.
Vet. Acad. Handlingar for Jul, Aug.Scp. ar 1749*

1
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Af en och annan mycket varm eller mycket
kall dag i året, kan ei tagas ikål til et Climats

vårme och koid : ty en eller annan het dag in fal*

ler ofta på en eljeft kali Sommare , och tvärtom.

Råtta förhållandet märkes båft, då man tager mb*
diurn af några års vårme eller kold*

Emedan utlänningarna plåga fålla la vidriga

omdömen, om Svenfka Climatet, och vi fjeltvö

ej eller vetat defs råtta forhållandes i jämforelfc €-

mot andra Länders > lårer det icke blifva onyttigt

eller obehageligt * at af 19 års dageligen i Opfala
gjorde obfervationer på Thermometern^ utföka

vårt Climats medelmåttiga varma, for livar ti j on-
de dag , hela året igenom: famt at af dylika Ob-
fervationer i andra Länder, vila, huru flor fkilj*

aktighet verkeligen år emellan vårt och deras

Climater. Detta fkal blifva mitt åmne til nåda
Qyartals Handlingar.

PEHR WARGENTIN.

Berättelfe om Skål- Fånget i ö[lerbotten*
Ingifven af Provincial- Scheffern

Herr JOHAN DAVID CNE1FF,

Skål, Phoca$ Linn. Fauna Svec. N. 11. år af

flera flag,men i fynnerhet två. Grå- Skål och
Vikare : dock finnes innom hvart och et af dé

nu nåmde, i fynnerhet afVikarena, åtfkiliige far-

fkildte forter,\bäde i anfeende til ftorlek ochfårg^

faftånaf lika ålder, hvarom åter dommes, få af fcot-

, v
• tets

I

\
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tets ftråfhet, fom at de blifva mer och mer flele

eller ovige ju åldre dc varda.

Grå Skål fås undertiden af en god famns
längd, då defs tyngd år ungefår 18 Lifspund, fom
til hälften år fpåck$ men vikaren låges ej finnas

ftorre, ån om 10 Lifspunds-tyngd £ dock år f delar

at defs kropp merendels fpäck.

Til fårgen åro Grå -Skålarne måft mörkgrå^
fomlige finnas gulaktige, men ganffca lållan nå-

got Ivart-och hvit- fpråklige $ ty den fiftnämde

ar Vikarnas egctiteliga färg. Men {kulle Skålar

af bagge flagen träffas af lika ftorlek och enahan-
da fpråklig färg, kunna de likväl dåraf atfkiljas

^

at Grå- Skalen har bredare nos, famt längre klor

ån Vikaren,

Skål - hartnarne varda kallade Älgar , honorna
åter Laggar, och deras fofter Kutar.

De afla hålft på hällor , om lågenhet år, da
de med fina framfotter omfamna hvarannari. Grå-*

Skålarna afla vid pafs midfommarstiden> men
Vikarne fågas däremot icke hafva någon vifs af-

lings-tid, fom formenes härröra af de många lar*

Ikildta flag> hvilka i deras flågte finnas.

Grå - Skåls Honan foder i flutet af Februari!

Månad på Ifen
5
och får få väl fom Vikare * hotian^

ej mer ån enjuiige, hvilken icke gåfnä drillar fig

i vattnet, for ån l>an af ftarkt isbrått därtil tvin-

gas, utan gifver modren fin hunger med ramande
tilkånna, dä hori upkommer UtUr vattnet, at dåg-

ga honom på ifeil. Ungen år i g dagar efter fod-

flen hel hvit, men fedan falla huldhären for fl: af

på hufvudet och frambenen^ fom efter 14 dagar

/
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åro fvart-gräa. Hvad Vikaren angår, få eme-

dan deras tid at afla , år åtlkiliig, följer, dar*

af, at fodflo- tiden måfte åfven vara olika: dock

märkes, at de Vikare- honor, fom villas långt

Norr, fodåalrid bittidare, och kallas Älft-Skälar,

Eljeft i akttages, det Vikare-ungen år i ftånd, når

den fodes om Vinteren på ifen, at kårt därefter

begifva fig i fjon.

Skålens förtäring årflfk, i fynnerhet ålfkar

Vikaren eller det mindre flaget, måft Itromming.

Som Skål om Vinteren icke trifves under i-

fen, med mindre han ibland får håmta lig luft^

ty har han åtlkilliga fmå andhål dåruppå, hvilka åro

helt fmala öfverlt, få at han allena ft far hufvudef,

eller åtminftone nofen up om ifen, men alt vida-

re och vidare neder åt, och helt runda, hvilka

Skålen likfom fvarfvat trinda med fina framfötter:

defsutom har han en vak eller ftorre opning nåra

intil, hvarigenom hän går up* på ifen, antingen

at hvila fig, eller om han ynglat, at dågga foftret.

I fall ifen for Vårfru - dagen genom ftorrri

blefve fonderbruten och fkingrad, lamt en myc-
kenhet Skålar viftas uppå ett ftålle, utfokas de
Horfta ochhelalte ftycken af ålfta ifen, hvarup-

på de med fine ungar kunna hafva fäkrare tilhåil,

emedan Grå -Kutarne ånnu åro for fpåda, at aftå-

ga Soderåt. Vid fådan befkaffenhet vilja alle gar-

na vara pä is - ftycket, men kunna icke rymmas,
hvaraf upvaxer et vrålande , bitande och rifvande

dem emellan., få at ftora fkråmor fes uppå deras

kroppar. Utom defs år rnårkeligit, at Grå-Skå-
larne och Vikame, icke trifvas tillammans.

Ska-
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Skålen börjar Vårfru- dags - tidéii, ät fåilä

gamla hårväxten, hvilken haft gnider af fig på i-

len ; dock finnas en fort Vikare 5 hvilka man ej

alla år Söder i lånet af Öfterbotten blifver varfe*

fom längre tid eller in på fommaren bofraiia gam-
la hårväxten, hvarfore de begitva fig längre Norr,
der ifen ej få fnart afgår, at gnida flg 5 men i fall

den något häftigt Ikulle der forfmålta och fldngras,

göra de det famma federmera på ftenan

Strax efter Vårfru -dagen fåges Gra-Skålea
äftåga til Öfterfjon med fin unge , fom då mera ej

dåggas ) i anfeeftde hvartil formodeligen lärer

-kunnat flutas, detGrå-Skålen måft for den orfakea

viftas i Botnifka Viken omVinteren, at tjock is

Hr dåriiådes, hvilken defsutom ej få fnart eller

öftaaf ftarkt ftörmvåder rubbas, fom i andra ftor*

re fjöar händer , och får låledes .med ftorre fåker-

jhet yngla : hvilken mening nyfsnåmde aftågandd

Ifven iVnes beftyrka, fom fker ftrax ungen blif-

vitlå ftor, at den kan fjelf (oka fig ihat i éijeft

år naturligt 5 at hanarne följa honorna åt; Mår-
keligt tyckes det ock Vara , at Grå-kuten Ikal fa

val veta i linea re£ta begifva fig åt Öfterfjon
, ja$

fa fnorrått$ at i fall något ften-grufrd eller lands-

udde (kulle hugga långt ut, tågar han tvärt dårof-

vcr 5 hvarfore ock genvågen ofta betalas med lif-

vet. Lika fom Grå -Skålarne begifva fig Söder
åt *

förfoga fig tvärtom Vikarne längre Norr,hvil-

ket formodeligen håror af deras olika tid at yngla,

fom ock} atde då icke ofredas af Grå-Skålarne,

jämväl, at de längre tid fä dar gnida af fig håren

på ifen 3 fom förr omrört år.
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I allmänhet fångas Skål på tvåggehanda fatti

t. nar Bonden rtiftar fig, at vara par månader el-

ler låägre til dels fångande hemifrån , hvilket kal-

las re i a i fård. i. Då hån antingen loppet vatten

uti Hafs-vikarne Sommartiden, eller ock på ifen

utmed HafV-ftranden om Vinteren foker fånga det*

ta flags djur^ hvilket fenafe kallas brådda löpande.

Fård - Refan fordelas åter i Tidare och i Se-

nare Färden* Tidare Färd 1 Refan fker X4 dagar,

ja ock 3 :ne veckor for Mats tnåflart om Våren,
och foretages ej af flere ån Nårpes* och några il

Lappfjerds- Socknars Sjåbyggare*

På denna reta tager hvar Fård -karl z:ne om-

fångar med (ig af all defs tarfveliga klädnad* och
et for ombyte ikul$ i fall han råkar gå neder uti

Ivag is., då han tiptörkar de våta kläderna Under
lig ^ når han ligger i båten. Det mårkvåfdigaftc
athans klädnad äten kalffkitis - påls, tippa hvilken
hårfidan vandes utåt , och måfte Vara gjord af hel

hvita kalflkin, på det karlen icke ma få häftigt

kunna af Skålen ådkiljas ifrån fjelfva ifen.

Fård r niatalen år forfedd med fex ftycken
fotfura brod* och bakas hvart bråd af fyra kap-
par Rågmiols - deg, (om knådas det hårdafte nå-
gonfm gorligit år , til forekortimånde af mogelt

Defs fåfvel, nåft brånvin^ år fmor, oft, rökt
kort och litet (alt fi(L Den måfta drycken är fak
vatten 9 dock brukas åfveft,at når han kokar vatt-

välling, utblandas något dåraf med falt vattentorn
då år defs fornlmita dryck.

Fårdbåten, hvars lårigd åf åtta famnar éffiel*

lan Hämmarna $ gjord af helt tunna bräder $ famfc

O fof*
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forfiedd med dubbla fidbol, niaft och tåg, famt
tåmmeligen ftort fegel, och kolen jårnflkodd, ut-

kores en tid for afreian, på den långft tilHafsbe-
lågne udden af deras land.

Når fardtiden infaller, föres alla defs tyg och
faker til fårdbåten , hvilken jåmte dels julle då

utkores til brådden af gamlafte ifen mot (jon.

Åtta karlar åro uppå en båt, hvaribland en

år Skeppare och Styrman tillika, och på det ma-
ten ma defto fnarare tilredas , bora tvånne vara

Kockar, då den ena fkaffar vatten och den andra

ved, hvilken brånnes medganfka Hor fparfamhet;

ty h var karl har ej mera med fig, an en famns

hng torr furuftåck om en alns vidd , for mindre

laft och bättre rum {kul.

Innan de färdas ut påHafvet
, gora 3 a 4 ja

ock flere båtar lag, då de merendels fkola följas

åt, tå at i fall någon båt genom isklåmning fkulle

forolyckas , folket dä af de ofriga båtai ne må råd-

das och bårgas.

Når färden (kal (te, år for dem beqvåmli-

gaft, om båtarne kunna fkjntas utaf fa (ta isbråd-

den ftrax i en öppen vattuftråk, fom fträcker fig

emellan ifen Söder ut, efter hvilken de fegla fa

långt de ilippa ^ ty orfaken, hvarfore deras hug
år til Södra kanten, fåges den vara,at Grå- Skålen

der ymnigare vankar, hvilken icke år la rådd,

fom Vikaren, och kan låledes fnarare erhållas.

Skulle hånda, når de lågga ut til Hafs, at

yngre is ligger utom den omtalte brådden, dra-

gas båtarne längre fram , då hvar och en karl har

fina af tagel gjorda rep, hvilka fållas i båten, tvärt

öfver
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ofver hvilkcn en lång ftång defsutom år faftbun*

den
9
fom kallas as, och år Skepparens arbete, at

med denne ftång hålla båten rått ^ når de andra

draga honom : detta tunga arbete måfte de ibland

ofta och långe nog bruka på denna relän, hvilket^

når iå fordras, åfven verkltålles upfor ftora isbårg.

Denna dragning fker ej långre i länder, ån | mil

;

fedan gå karlarna tilbaka och framdraga fina kål-

kar, hvilka imcdlertid blifvit efterlämnade med
det tyngfta af deras faker , iåfom matvaror och
vedftackar, Orfaken, hvarfore de ej draga Färd-

båten långre i fånder, år denne , at de frukta, det.

något isbrått torde imediertid fke, fom kunde
fkilja dem ifrån kalkarna, då de blefvo forluftige

fin mat och annat nödvändigt} ty af (adan fkadä

tilforene, år denna forfigtighet federmera up-
kommem

Möter dem någon blå -is, dock for {Vag, at

draga båten uppå, måfte de ligga ftilla, til defs

antingen ifen blir ltarkare, eller en tåmmelig hård
och dem tjenlig vind upblåfer , lå at de kunna
fegla medelft en fådan ftark drift genom ifen, i

faliden icke blifver af vågorne fonderbruten. Och
på det båten under flikt feglande icke må af ifen

genomikaras, aro l:iie bräder faftflagne , et pa
b vardera fidan fram under båten : defsutom ga
karlarne ä omfe fidor och med klubbor fonderbul-

ta ifen, om en flik befv årlig och farlig is icke

räcker mycket långe; men i vidrig håndelfe ligga

de häldre qvar på den faftare ifen, til defs en båttre

lågenhet yppar fig. Är åter blä-ifeii mycket fvag
$

farnt vinden foglig, fegla de uti détl (amma utan

drogsnlål eller fruktan, och förekomma da defs

O 2 fkå*
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fkårande allenaft genom nåmdc bräder fram ona
båten,

Eljeft om ifen år någorlunda flat * och fri for

mycken fno, fegla de ofvan uppå den famma,
hvarfore ock Färdbåten ar Ikodd med jårn under
koin, at den ej fkal utnötas, utan farten blifva

la mycket lättare. Detta feglandet fker faledes,

at z:ne karlar" lopa på le-fidan, och en allenaft

på våderfidaii om båten, når den feglar , famt
hålla honom ratt med ofvannåmde långa ftång el*

ler ås, med hvilken de åfven ftyra båten alt fom
det fordras»

Når Fårdmånnerne , lå med dragning fom
feglande på ofvannåmde lått fortfatt fin åfventyr-

liga refa, underftundom i en ganfka ftark kold,
och åndå icke råkat uppå några Skålar, gå 2.:nc

karlar ifrån hvarje båt, når en fädan is åtråffas,

uppa hvilken Skålen plågar viftas, tagande jullar

med fig, få at de kunna ro, om någon vak eller

fjo-opning voro i vågen, och i fall Skalen ar fåll-

fynt, blifva de et och två dygn bårta ifrån båten/
Men på det Skalarne måga fa mycket båttre öp-,

fpanas , bor ett hvit hund finnas uppå hvarje bat,

den de taga med fi^, hvilken med (kallande ger
tilkånna, hvar han atråftat Skål, dit karlarne fe-

dan häfta. Hittas ej någon Ikåck af Skålar, få

fortfåttes refm långre fram j men har utfpanin-

gen varit lyckeligj fkyndas med Fårdbåtcn ge-

nom natt och dag, efter undtången underråttelfe,

dit deras tithåll åi\

Om vid ditkomften fes, at isftycket, hvar-

lappå Skålarne viftas, år ftort, dock en mycken-
het djur dåruppå

,
Ikynda fig Färdmännen, at

med
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med klubbor ihjålflå defla Skålar, fom fpringa

tåmmeligen fort undan. De ftorftc af dem åro lå

fnodige, at de vända fig emot karlen, och i fall

han da cj rakar flå vifst, måftc han halta fig undan,

ty annars kan djuret igenem bett; tilfoga honom
ftor fkada: hinner karlen undan, och djuret vän-

der om tilbaka igen, (kyndar han fig äter efter,

iam t fullföljer det med flag,tildefs det omfider blir

hans rof. Grå- Skåls ungarne lämnas under det-

ta klubbandet til fift, ty de fky ej eller ftort for

ftatt, och lata håldre döda fig, ån de ga i fjon,

innan deras tid blir.

Men äro många hål på is - ftycket , lå at Skå-
larna häftigt kunna komma under ifen, måfte kar-

len med krypande laga fig få långt fram, at haft

far et lagom byfs-häU, da han mattar åt den ftor-

fta i hopen. Och om få år, at idkandet på detta

låttet fker , når en myckenhet Skäl ft rider fins

emellan om et ringa isftycke, brukar karlen lika

fkri med Skålarne , och kryper på buken , lyftän-

des up fotterne i vädret fom oftaft, och flår eller

klappar dem tilfammans. Når han nu igenom
fkått tycker fig kunna fålla någon , underlates lå-

dant icke, dä väl de Skålar, fom åro på is-kåln,

når frnålien fker, begifva fig ftrax i fjon, lå at

den (kutna allenaltqvarblifver; men fom deras ra-

mande måft förtager dånet af fkåttet, i fynnerhet
for dem , fom då voro under ifen , och icke blcfvo
varfe någon eldj eller rok , ty komma deffa fift-

iiåmde up på ifen i de forras ftålle, då Färdmännen
åter faller någon, icke forgåtandes, at emellan
ikåtten fkria och hopklappa féttren. På detta
iättet kan han om dagen, når lyckan år god, be-
komma et tåmmeligit byte*

O \ At
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At på följande lått fånga Skålar, år mycket
brukeligt: emedan detta djur ej tål långe vara

tmder ilen, utan måfte fom oftaft håmta lig luft

genom de forr omtalte fmå andhål, år Färdmännen
tilreds, {å fnart Skålen fticker up nofen, at hugga
honom med Skål - järnet, hvilket litter helt loitpå

ena andan af le~ftakan, och {krider fordenficul af,

når Skålen, rycker til och begifver fig åter under
,

ifen > men emedan ofver en ftms lång lina år bun-
den i järnet, iå fattar karlen (kyndfammaft uti li-

nan , och håller faft i andan af den famma, låtan-

des Skålen under ifen våltra fig rundt omkring y

fom menar kunna fno af linan $ hvilket doek ge-

nom lek - järnet hindras. Når nu Skålen blifVer

matt, och behofver åter håmta fig luft, begifver

den fig fjclf up til andhålet, hvilket karlen ftrax

känner, och drager då linan fakta förut, famt,

når Skålen kommer up, rycker honom på ifen,

och det, i fall fanget år ftort, medelft en af fine

kameraters tilhjelp
? fom imedlertid våkt hålet

itorre,

1 Färdmännen brukar ock , om Grå -Skåls- ho»

nan hinner begifva fig i fjon, at taga defs ung£

Jefvandq, famt har då tilhands et vid flikt tiMlle

brukeligt jårn med tre krokar uppå, fom hafva

fina huldtånger, af hvilka krokar den nederfta,

fom vånder inåt, hugges i ungen, men innanför

de ofra krokarne
9
de der veta utåt, fcindes et rep

omkring fjelfva järnet och ungen, hvarefter han

nedflåppes i vaken, hvilkens fkri ftrax beveker

modren at komma til fig, då hon genaft omfattar

fitt^fofter , i tanka at fria det famma > men tryc-

ker under detta omfamnandet de tvennc ofriga

udd-
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udd - hvaffe krokarnc uti fig, och varder fåledes,

jåaite foftret, til rofs updragen.

Som nu Grå-Skåls-honan genom fin egen un-

ge fångas få blifver tvårtom Vikare - ungen ge-

nom defs egen moder upnianad, at kläda fkått,

hvilket fker på det fåttet, at emedan ungen, når

modren blifvit fkuten, ftrax bcgifver fig i fjon,

ehuru ung han ock år 3 ty hångas fkråflarne el-

ler bakfottren på henne neder i vaken , hvarme-
dellt ungen efter en ftund bringas, at åter upkom-
ma på ifen och blifver då jämväl fkuten.

Sifta fåttet 9 at uppå denna refa fånga Skålar,

i fall tilråckclig laft icke tilforene kunnat århål-

las, år följande: at Fårdkarlarne foka råka Grå-
Skålarne under deras afcogande uppå ifen fift: om
Våren Söder åt, då defla djur varda lå mycket vif-

f&re ihjålflagne, fom de icke få fnart träffa någon
vak eller opning på ifen, fedan de hunnit något
ftycke ifrån fina torra lågerftållen ^ och jåmvål
hindra fig fjelfve i fortkomften därmed, at de,

når någon jagar dem ,
lopa omkring til alla fö-

rekommande uphåfde, dock tilfrufne is-ftycken

och hogdcr, i mening, at finna något hål eller op-

ning til undanflykt, hvaraf håndcr, at Fårdmån-
nerne icke allenaft i häftighet få fina kålkar lafta-

de, famt til båten framdragne, utan hinna ock
tilbak|p at andra och tredje gången foka, famt

undertiden ernå lika byte, i fall is-ftycket år få

vidlyftigt, at Skålarne defsforinnanicke framkom-
ma til opna fjon. Skulle få hånda, hvilket ock
eljefl under denna åfventyrliga refa fker, nå-

got ftarkt vader fonderbrutit ifen, och detftycket,

hvarpå karlen år
?
fkiljer fig ifrån den tafta ifen, då

O 4 böra



1 88 175% Jul Aug. Sept.

bora dc, fom åro vid jullen, gifva fig.ut at frålfa

karlen. Kan han få med fig til båten de flagna
djuren, år det val: i annor håndelfe år han endaftv

förgfåliig at rådda fit lif.

Sådan år nu den åfventyrliga fårdrefan , livar-

eft det medymkan varda folket måiie ibland tit?

iiå en ganfka biftcr kold , hål fl: de måfte viftas un*

der bar himmel , och hafva allen^ft , når ftarkt yi>

vader infaller, båt-feglet, fåfom tålt otver fig,

hvarunder de ligga, och är varelfen på denna far-

liga refa 2 til 5 Månader, ja ock längre, alt fom
deras värf lyckats* ty om de åro nodfakade, at

föka Skålen vida vågar, eller ock, at de fent år-

nått en ganfta ymnig laddning, åro de långe bår-

ta: Dock har man exempel , at Fård- relän va*

rit gjord på yveckor ?
emedan de fnart gjort lyck«

ligt fång/

Eljeft bor ånnu tilkånna gifvas, at i fall Skal*'

fånget blir få ymnigt, at ej alt kan bårgas på bå«*

tarne , filos fpåcket ifrån kottet, fom bårtkaltas 5

men {packet lämnas qvarfittande vid {kinnet, och

forvaras*

Efter lyckelig hemkornft , (kola alla Fårdbå-

tar, fom vid afrelan gjorde följe, bekomma lika

ftora delarvid bytet: delningen iker efter fpåo
kets vigt, h vilket fkåres forft loft itrån kottet,

och följer med huden 5 men (edan Ikiljas hfcdarne

och fpåcket ifrån hvaimndra, då hvarje båt erhåt*

ler lika ftor del.

Vil nian nu tilfe, huru indrågtigc deffe be*

Ivårlige Fård* refor åro, få kan det Skålfpåck,

fom tilfaller en Fårdrpan i lått efter medelmåttigt
tån*
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fånge, c j räknas drygare , ån til 11 pund, hvil-

ka hvardera innehålla i lisp. f mark Besmang-

vigt. Efter det pris i Öfterbotten varit måft gång-

bart, kan et pund Skålfpåck icke raknäs högre

än til 4 Daler kopparmynt, och om man dårtil

fammanflår kottets och fkinnens varde, famt då
gor en tilokning i prilet med 2 Daler dito mynt
på hvart pund fpåck, blir hela afkaftningen

,

fom en Färdman har af denna fin refa, 66 Daler
Kopparmynt, Uptages nu häremot til i orten
gångbart pris, den kalt , fom Färdmännen med fig

hafver , når han reler hemifrån, ftiger dets varde
otver och ej under hvad han efter nyfs gjord ut-
räkning under fin Färdrefa kan forvårfva. Således

har med Färdmännens ftorfta lifsfaraden tid, hvil-

ken til en flik refa blifvit använd, aldeles gått for»

lorad, den man, fåfom medelmåttig, kan räkna
til 3 månader, och fåledes hvarken Färdmännen
ijelf eller defs åboehde hemmaia til någon nytta,

utan det fenare fnarare til fkada, genom affak*

nad i arbetet få lång tid.

Senare Färden foretages vid flutet af Mar-
tius, af Malax, Muftaiari och någre få Ner*
pes Sokncboer vid fjokanten: dock hafva åtfkillU

ge afWorå Sockncs Inbyggare for detta åfven farit

i fenare färden; men fedanif båtar, låfom berät-

tas, kart efter förra ofredstiden, allenaft ifrån den-
na Socken omkommit, hatva de aldeles ofvergifvit

denna färd, i fynnerhet, fom z:ne båtar, hvilka
några år derefter utruftades, jämväl blefvo bårta.

I det flållet har Worå Socken nu iedermcra vin-

lagt fig om Tjårubrånneri*

O f De,
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De, fom fara i fenare fården, fånga Skål
endaft med fkjutande, och få inga Grå- Skålar, u-

tan allenaft Vikare, ty den förra år nåftan gång-
fårdig utur Bottnifka Vikén, fom torbemålt år,

når defTe Fårdmån anträda fin refa, hvilka dårföre

begifva fig långt Norr i nyfsnåmdcHafsvik, eme-
dan måfta Vikare- Skålen lig dar uppehåller, hvil-

ken af et (likt defs viftande fynes hafva fått

fn namn.

Eljeft åro defTe Fårdmån på lika fått utrufta-

de, fom de, "hvilka fara i tidarc fården: bruka
ock enahanda fått, at komma fort, få med dra-

gande, fom feglande i och pä ifen : måfte jäm-
väl krypa både på ftorre ooh fmårrc isftycken,

famt hafva ibland den olågenheten, at med fina

båtar af ifen blifva inftångde i Norr -botten no£
långe in på Sommaren.

Skål-fifket hemma vid Hafs - ftrånderne fker

a) Genom, uttågandet på isbrådden om Väd-

ren, fom foretages, hålft emellan MatsmåfTan
och Vårffu-dagen, i fall lådan blåft under den ti-

den år, fom drifver ilen åt Öftra ftranden om
Bottnifka Viken, ty då träffar man afven Grå-
Kutarne, om Skålar åro på någden, hvarefter idkan-

det fker på famma fått, fom itidare fården, i fyn-

nerhet med flag och fkått, lå at under tiden hand t,

det en karl fom varit på brädden i a 3 dagar, ågt

bättre lycka at få byte , ån den, hvilken 3 a 4 må-
nader varit på Fårdrefan. Men om ålfta ifen icke

förr, ån efter Vårfru-dagen, drifver emot landet,

då brukas endaft byfTan, ty endafl Vikare åro

då hemma. De fammanfåtta fig 4 a 6 karlar, at

gå ut pa isbrådden, forfedde hög It med tre dagars

kåft,
. t' *
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kåft, forandes med fig en liten julla eller båt,

hos hvilken en eller 2:ne at dem qvarlåmnas |>å

ytterfta kanten af den ålfta.och faftafte ifen ifrån

landet, de ofriga förfoga fig at toka rof. Efter

erhållandet dragas Skålarne i en hop, hvareft iå-

krafte ifen år, icke långt ifrån båten, och fker

detta idkandet med lika ftor farlighet 5 fom en
Färdman år underkaftad, medelffc löpande til fjös

af det ena isftycket uppå det andra, at leta efter

Skål, jåmvål med krypande, når han icke annars,

ån genom (katt kan dödas.

ti) Brukeligt år ock , at om Sommaren (kju*

ta Vikar Skålen, både når den höjer fig half up u-

tur vattnet , fom ock når den qvallar och mornar,
farnt hetafte tiden på dagen, ligger och iofver på
fläta ftenhållor uti Skargården.

c) Vikare- Skål fångas åfven om höften ifrån

Bårtels-måflantils ifen lägger fig, med nåt,fälunda,

at man utlägger nåten vid de ften hållor, pä hvil-

ka S kålen ^plåga viftas , då i ofverfta hornet af nä-

tet emot hällan en fvag trå bindes, med fevilkens

andra ända en liten ften om et gåsåggs ftorlek år

omlindad, fom lågges på hällan j men i ofverfta

hornet af nåtet ut åt djupet, år en tagel-lina ellet

ct fvinhårs rep tåftadt, hvarmed, fedan nåtet blif-

vit fnorrått ifrån hällan utlagt, en ften om lagom
rörlig tyngd til botten nedflåppes : Stenen år med
vedjor omgifven,ochetlekjårn dar i fåftadt, hvar*

uti linan åter år bunden, på det Skålen ej må lno

af den famma, hvilken, når den kommer ät nåtet,

i mening at klifva uppå hällan, forft råkar träda

hufvudet igenom någon mafka, och då han mar-
ker ^ at det häftar, vinglar han fig omkring *

hvar*
1

\
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hvarigenom dén lilla ftenen, fom ligger på hål-

lan, ftraxt dragés ned , hvilket gifver Skålen det

hopp, at han år los, emedan nätet tyckes följa,

hvarfore han ock fvånger Gg om , at gå tilfcmka T

snen tråder äter hufvudet igenom en annan maflca

på yttra andan af nåtet, hvarefter, når han ej ån-

då kan blifva los, trillar den fig<rundt omkring,
och blir fa h«l och hållen invcklad uti nåret famt
qvarhålles fångflad af krabbftenen, och defs lina

tils morgonen dårpå, då man, når Skålen fes vära

3 nåtet, forft fattar i det famma, och fokér fedari

få flå honom i nacken, hvaraf han ftraxt dori

men flås Skålen forft på nofen, blir han feglifvad*

For ofrigt i akttages, at defle nåt utfättäs alle-

xiaft då, når Skål * hallorne ligga i Le -land, an*--

tingen vid en udd af någon holma eller ftett-

/grund , iå at , i fall hallan ligger norr om holmen,
tidåttas riåten då Sydlig, men ej , når Nordlig vind

lar, och få tvårt om, ty Skålen iöker fjclf at få lig*

ga på åväders fidan hvareft mindre, Ivall går.

Skål-nåten åro 10, lz a i? famnar långa,

famt 1 1 mafkor eller 6 alnar djupa, och bindas af

tvinnat garn, ipunnit af god hampa, ii tiockt,

fom lagomt fegelgarn , dock åro mafkorne i

de tvånne nederlla hvarfven af fåmre hampa och
Utan ftentåln, på det i fall nåtet Ikulle håfta i

fjobotten, når Skälen går dåri, den mafkan, fom
då faftnat omkring någon ften, måtte fnart brifta,

och Skålen fåledes ej undflippa; ty har nåtet fl

faftnat, at Skålen ej obehindrad får vikla fig in,

går han fina fårde. Flarnen på nåtet åro afgran,

til fkapnaden fom Lilii Convallii blad, hvafla i bå-

da åndarne , famt något kullrige å ofra fidan , men
flate
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flate på den undra 5 och at de måga fkifta i vattnet^

åro de tvårt ofver i vågor fvedde, fom fker fåle*

des , at dar man vil hafva en hvit rand, lindas halm
omkring, men det foni år bart, blifver under
fvedandet fvartaktigt. Defle - flarn åro ungefår

half aln långa, oeh blifva långs efter nåtet * med
finc på båda fidor ifkurae andar , vid tåin ofvanpå

nåtet faftbundne åfven half aln ifrån hvarandraj

dock i akt tages , at de fkuror, fom göras vid bag-
ge åndarnc af flarnen, hvaruti garnet, dårmed flar-

net faftbindes vid tåln, kommer at li^ga 5 böra-

vara en tvår-tum från fpitiarne in pa flarnen 5

ty nyttan är den , at når Skålen lindar fig in i nå-

tet, faftna fomlige mafkor på defle ipitfar, få, at

iiflcen icke år i ftånd, at vilda fig ut igen. Vil
man binda tvånnc nåt tilfammans vid umttningen
i fjon , hvilket ock gemenligen flcer, iå faller man
allenaft ften-krabben med linan, kvars långd altid

paflas efter vattnets djuplek , vid andan af yttra

nåtet, fedan man tilhopa bundit bagge nåten med
tåln * lyckorne.

Bonden nyttjar den Skål han fångat forffc til

husbehof, fåledes
?
at af huden göras de i orten af

Skäre-och ftrand-oyggarena,befynnerligenuti Sö-
dra delen af Lånet brukelige , och la kallade Skål-
fkoor. Palt tilredes af bloden uturden Skål, fom
blifvit fångad hemvid, men ej under Fårdreforne*
ty efter hemkomften år den redan for gammal at

nyttja. Kottet infaltas, hvilket fmakar tåmmeliga^
frånt, om kreaturet varit något gammalt, i fyn-
nerhet afman-konet,hvarfore ock nytt vatten boi4

under kokningen flere gånger dårå omfas. Grå*
Skåls-kottet har altid fränare fmak, ån Vikarens*

men
\
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31en kott af ungar y hålft af Vikare - ungar^ år få-

kert få vålfmakande, fom fett lam - kott, allcnait

det år fårfkt och väl tillagadt* Jnålfvorne uptor-

kas i Solen til mat åt fvincn cm Vinterenj ty om
iommaren bor dem intet deraf gifvas, emedan når

fvincn fedan om Höften -blitva flagtade, har deras

kott eller flåfk dåraf en tranig lmak. Til falu

blitver altfå endaft Skål-i packet , h vilket bonden,
antingen, fom det år, forläijcr* eller upkokar fjelf

förut til tran, hvilket ienare egenteligen fker i

de byar, fom aga Seglations frihet påStockholm.

Anmärkning vidföregående Berättelfe,
af

JL G,

FåKongl.Academiens begäran^ harjag igenom*
låft Herr -Provincial Schåffern Cneiffs
Beråttelfe om Skål-ffinget i Öfterbotten, och

funnit deruti en vacker och . redig befkrifning 6f-

ver de åtikillige vid idkandet af detta fånge fore-

kommande omftåndigheter.

Det år ej mer an en enda fråga, hvarofver

jagutbeder mig tilftånd at korteligen fa yttra mi-

na enfaldiga tankar, hon angår de vidlöftigaFård-

refor, fom anftållas til at fånga Skål, pa dref-is

uti opna Sjon, och vara ifrån medium Februarii,

gemenligen i a 3 månader, men (lutas fållan på f
veckor. Frågan beftår deruti^ om defle Fårdre--

far (kola räknas for nyttige eller fkadelige nä-

rings* Tång?



I7J7- Jul. Aug. Sept: ]

Auétor vifar 5 at vinften , fom beftår i Skål-
fpåck, Skållkin och kott, näppeligen fvarar emot
koftnaden, hvaraf vågkoften och båt-legan utpora
det måfta. Han gor -hårat den flutfats: attotp
ingen ring år vunnit, men val tiden forlorad,
hvilken pä et gagneligare fått -borde nyttjas; få
bor denna födokrok anfes for få mycket mindre
nyttig, fom den bragt mangen Fårdkarl om lifvet.

For ån jag kan utlåta mig hårofver v har jag
den åran at i gemen anmärka

i. At en oforfigtig framfart altid leder i åf-
vcntyr. -

i. At forrån et nårings-fått må dömas ut, lå-
fom mindre nyttigt, bor man vara förfåkrad om
något annat, fom i defs ftålle, med ftorré fordel
Kunde druvas.

3. Ehuruvål all näring i gemen fyftar på
vinft och forkofran;- få afgor likväl blotta jäm fö-
relfen emellan inkomft och utgift ej altid den frå-
gan : om et ,gifvit näringsfång eller, arbete {ka!
hållas for nyttigt eller ej. Det kan vara ganflca
nyttigt för det Allmänna, faftån idkaren fjelf ar-
betar med liten eller ingen vinft. Et klart bevis
härpå hafve vi uti vår Svenlka Gullgrutva^ om
hvilkens nytta ej år något tvifvelsmål, faftån för-
laget ar drygare ån räntan.

Skål, tagne af InterefTenternas 'ringa vinft,
förlora ock fin ftyrka, få ofta Varan, fom fram-
bringas, år af den befkaffenhet, at, om hon elieft
ej fås inom Riket, hon med Nationei- forluft bor-
de införfkrifväs } elierock, når -hon med ftor na-
tionei vinft kan utforas.

Hvad
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Hvad nu vidkommer den frågan, om Fårdre-
fors nytta , iå år det bekant om de fläfte orter i

Finland, fårdeles de fom ifrån Stader åro mycket
aflågfne ^ och hvareffc hvarken Bergsbruk elle?

andre fårflkildte näringar * utom den allmänna
Landthushallningen, idkas, at måftadelen ai fol-

ket hela Vintern ofver, utan någon märkelig for-

t j ån ft, förtåra hvad de öm Sommaren inbärgat.

Hvaraf altfå tåijer, atFårdkariar, fom enligt Au-*

£fcors uträkning , ifrån medium Fcbruarii til me*
diumMaji, med Skål-fifke förvårfva få mycket
de under famma tid fortårä, åro långt nyttigare

lemmar af det allmänna, ån en myckenhet af det
ofriga folket i Landet , fom ligga hemma och go*

ra läagt mindre gagn.

Håruti ftyrkes jag få mycket mem, fom;

Herr Auétor berättar, det en delÖftefbottningar

éfvergifvit detta Skälfifke^ och i defs ilålle flagit

lig pa tjårU-bråtmeri. At utvald timmerikeg, ea
af Rikets förnam Ita Glenoder, fåledes bhfvit for*

lloft, lårer ingen neka ^ fom vet huru oforfvarli-

gen det tilgår med tjärn* tilverkningeii i Qfter*

botten»
:

Om man ytterligare tager i ofvetvågande , at

Skålfpåck, i fall dertil ihom Riket ej vore til-

gång, af utlänningen borde inköpas j få år nyttari

af denna nåring lå mycket ögoiifkeriligare.

Skålen fortjenar ock vifferliga, at anfes fa-

föm et af de vårfta (kadedjur*, lorit otroligen oder

och fräter Stroming, Sill, Sik och .annan fifk 5

famt fordårfvar och fonder- rifver fifibares garn*

Är det då icke klart 5 at de -borde hugnas med
ublik belöning, fom hafva all mgda ofpard at at*
da Skålen ? Meri
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Men dåruti år jag at enahanda tankar med
Herr Au&or, at Ståndsperfoner ej må taga del t

detta filke* Hvar och en lårer finna, huru der*
med Ikulle tilgå, om hela Båtlaget fkulle beitå af
bara Herrgårdsdrångar.

RON
Vid Ropp -ympiingen % gjorde och incifne

Af
DAVID SCHULTZ, M. D.

ange hafva funnit j at perfoner ej fmittåts
efter forfta infkårningen,, men ändock
fått kopporna efter förnyad ympning.

Denna omftåndighet har varit olaglig for Läka-
ren , och obehagelig for de inocuierade , fom an-
tingen långe mafte vånta på en befvårlig

b om
icke farlig fmkdom , eller ock ftanna uti ofåker*
het, om de icke en eller annan gång torde fmh>
tas af naturlige koppor. Britt uppå naturlige
Koppor, af hvilkajag kunnat tilreda ympnings->
tråd, har gifvit mig anledning til ett ron, fom i

framtiden lårer kunna fria ympningen ifrån denna
olagenhet. jag var forfedd med en årsgammal
tråd, men fom D:r Hadow och Herr GuYo?
foriäkra, at en gammal träd ålladkommer lenare
och fvagare utfiag, lä forfkref jag Kopp- tråd ba-
de ifrån Abo och Upfala. Vmpningen anftåldeä
uppå trcnne ungaFruentimmer, hos h vilka Uti in-
fkarnmgarne applicerades en bit af trenile llaes
trådar , emedan jag var ovifs onj defle fårlkildfe

'>
' ymp*
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ymp -trädars godhet, och emedan jag foreftåld&

mig 5 atdeflc trådar ej annat innehollo , ån kop-
por, och iåledes ej kunde meddela annat, ån en
och famma fjukdom. Kopporne, fom dåruppå
folgde, blefvo lindrige

, fylldes val, och voro i

all måtto af en god art. Hos tvånne af defle om-
talte Perfoner, hafva Archiatern och Riddaren
RoséN , famt Archiatern och Pnefes i Kongl.
Collegio Medico, Back , tillika haft infeende vid

^kotfeln , och varit vittnen af detta rons goda ut-

gång. Jag vet ej , at någon tillforene anftåldt det-

ta forfok
,
mycket mindre anteknadt. De plåga

Val fhylla på ymp- trådens oduglighet, då fmittan

for forfta gången icke kunnat meddelas ; men en
fåreftållning, at Kopp-vahr hämtat ifrån åtfkilli-

ge kroppar, {kulle i en enda kropp åftadkomma
ovanlige rorelfcr, måfte hatva aflkråfckt dem ifrån

åtfkiliig flags kopp-tråds applicerande : eller ock
måfte de med Do£fc.W^agstaffe hatva foreftåldt

fig, at en olik dofts af Kopp-vahr, {kulle forör-

faka et olika talrikt utflag af Koppor j men Doét,
Nettletons årfarenhet , at genom et blått

gnidande med linfkaf , fom blifvit doppat i

kopp-vahr, fjukdotnen kunnat upvåckas, och
Fåltfkåren Duttons anmärkning , at fmittan

kunde meddelas genom en lancette, hvarmed 9
dagar förut några koppor blifvit opnade, betogo

mig all farhoga for detta fenare inkaftet. En gni-

ita eld förmår itända en ftor krutkammare, och

en eldbrand kan ej gora mera.

Kopp-ympningen, (om i Sverige år i fin for-

fta början , och i Ängland ej år mera ån 36 årig
,

behofver ånnu, at icke allenaft forfes med nya
o

pa-
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påfund , utan ock med förnyade ftadfåfteifer
, på

de måit lållfynte årfarenhetcr.

Pä en af nyfs omtalte Perfoner, förrättade

jag ympningea med et inilrument, iom jag me-
rendels til hela defs bygnad förändrat ifrån den
inventiott, fom jag i min bok om kopp-ympnin-
gen berättar, at Dodfc. Fothergill låtit mig få

del af. Infkärningen, fom på det fättet gjordes,

blef nog fuperficiel, och tycktes på 3 : dj e dyg-
net vilja lakas tillammans, hvarfore jag, utan at

vidare afbida feber - dygnet
,

uppå Doötorerne
Matys och Archers årfarenhetcr, förnyade

infkärningen, och lade åter 3 :ne forter tråd uti låret,

Det oaktadt, (juknade den inoculerade efter van-

ligheten på flutet af 6;te dygnet, ifrån forfb ymp-
ningen räknad 1 9 och fick ganika lindriga koppor.

- Både forledit och detta år , har jag, at til-

fredsftålla Foråldrarne, då fjukdomen varit gan-
fka lindrig, lagt uti ymp-låren, innan de hunnit
läkas, en ny kopp-tråd, fom Do£torerne Archer
och Kirkpatrick for mig tilforens gjordt,
men hvarkeii minfta tecken til feber eller utflag

har deruppå folgt.

################
Befkrifning £a et Landtmanna Jord* Bår*

Af
PATRICH. ALSTRÖMER.

Ehuruv ål framledne Herr Capitain Trie-
vald, redan uti i:fta Qyårtalet afKongl.
Vetenfkaps Academiens Handlingar år

1740, ingitvit en Beikrifning angående Jord - Bår
P 2 och
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och defs nyttjande, dock likväl och fom det egen*
teligen angår de af ftorfta flagetrhvilka brukas til

Stenkols -Flotfers upfokande , och de defsutom
både til fkapnaden famt bruket åro i många mål
från de fmarre Lantmanna Jord-Båren åtfkilde, fä

har jag, i anledning af flere dermed gjorde forfok,

tykt min fkyldighet fordra, at om deflejord- Bårs

ftora nytta följande kårta underråttelfe meddela.

Jord-Bår åro fornåmligaft tvåggehanda, ftorrc

och fmarre. Den ftora Sorten brukas* fom fagt

år, i fynnerhet til at efterfoka Stenkol på 40, fo 5

eller flere alnars djup, och år både tung famt
koftfam, eme-dan f a 6 karlar Erfordras at om-
kringfora och drifva den famma. Den mindre
forsen år däremot ganfka nyttig for Landtman-
nen, i fynnerhet at därmed utforfka Jord -arter-

nes befkaffenhet under defs ågoi\ Defle Jord-
Bår brukas fållan af mer ån 6 a 8 alnars långd,

och beftå, åiven fom de ftorre, utaf åtftilliga far-

fkildta ftycken, hvilka fedan vid brukandet efter-

hand fammanfkrufvas , famt finnas i deras råtta

Proportion på Tab, IV afritade* Fig. i , fom
år det forfta eller fjelfva Hufvudftycket, hafver

ofvantilen ftark ögla 4, i hvilkenet ftadigt tråfkaft

af2 a 3 qvarters långd , famt 2 tums Diameter inlåt-

tes, at dermed kringvrida Båret, och vid ändan

eh fkrufmoder b. Fig 2, år det andra ftycket,

ågan.des vid c en fkruf* och vid d en fkåra, hvil-

ket fkrufvas uti det forfta eller Fig. 1 , medclft

2ne hårtil gorda Jårn- nycklars, Fig. f, tilhjelp.

Härmed opnas forft Jord-fvålen eller Gråsvallen,

och fedan det blifvit gjordt, aftages Fig. 2 , famt

i defs ftälle infkrufvas Fig. 3, fom år Ijelfva Naf-
varen,
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våren, hvilken dl direéte nedbäras i den af Fig. z

förut gjorde åpningcn. Enar denna blifVit i fot

djupt nedbårad f\ fä dragés han up, at underfoka

Jordens egenlkap fom den infattat, och på detta

fåttct bor nafvaren vid hvarje fots bårning updragas,

famt tillika renfas- Når nu nafvar-ftången Fig. 5.

år til Ikrufven nedbårad, la affkruivas den ofver-

fta delen eller fjelfva Hufvudftycket, och Fig, 4
tillåttes

9 fom år et mellanftycke, famt hafver pa
den ena andan en Skruf och på den andra en
Skrufnaoder/$ Ofvanpå detta Mellanftycke fkruf-

vas åter hufvudftycket Fig. 1 , och enär det, på
fått fom forbemålt år, åfven blifvit i Jorden ned-

barat, fåtilokes altid Bäret å nyo med et dylikt

mellanftycke, få fort det tarfvas. Alla deffa ot-

vannämde ftycken åro gjorde af | tums fyrkantigt

Järn, och väger et Jord-Bår af 8 alnars långd med
defs tilbehor, ungefår 30 Skålpund, famt är fåle-

des ej fvårare, ån at en karl allena kan med ringa

moda både bara och handtera det, famt innom en
timas tid underfoka Jordens ftrata, pl 7 a 8 al-

nars djup, hviiket knapt 10 P^foner fkulle kun-
na uträtta på en hel dag med fpadan, då defsutom
en ftor myckenhet Jord måfteupkaftas, och ijelf*

va Grås vallen (kådas. DefTe Jord -Bår åro folj-

akteligen mycket gagneliga for enLandtman,och
det på mångahanda (att , fåfom

1:0. Til at dymedelft fåkunfkap och blifva

förvillad, om fin Jords lamt ågors invärtes halt

och råtta belkaffenhet, famt på hvad lått den båft

kunde itå at hjelpas. E. g. Om defs åker befto-

do af fand i dagen, at dä upfinna lera til defs för-

bättrande, och tvärtom, dåreft den beftodo af lera,

at dä ioka efter fand, o. f» v,

P 3 2;o>
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z:o. Är det vid Husbyggnader ganfka nödigt,
ät med deffe Jord - bår förut underfoka, om grun-
den, på hvilken hufct kommer at iiå, år falt och
fladig.

3:0. Kunna de med ftor nytta brukas vid
Brunnars upletande , fåfom ock

4:0. Vid Dikens grafvande, döck fornåmii-

gaft iådane, fom kallas Freds - diken, qch äro af

4 a y alnars bredd, famt z alnars djuplek, på det
federmera inga bårg måtte vid gråfningen ligga i

vågen: jamvåi

y :o* Til Jörd - mårgs efterlokande , hvars

fårtråffelige egenfkaper nog bekante åro : åfven

6:0. At upfoka allahanda flags Leror, fåfom
Porcellains - Lera

,
Tegel - lera , Krukomåkare-

lera, eldfaft lera til Deglar, Retorter , och il

kallade Valdenburgifka Stenkåril, Valk - lera,

Pip -lera, &c. Utomdefs

7:0, Alla ofrige Foflilier, famt Boli för Må-
lare, med mera.

4

8:0. Vid gott Bränne - torfs efterletande i

M affär, &c. hvartil Jord -båren i fynncrhet åro

ganfka beqvåme, förutom mångfaldig annan nyt-

ta, hvars upråkmnde hår fkulle falla for vidlyf-

tigt. Det vore endaft til onlkandes, at h värjc

Landt- hushållare, fom härigenom århåller kun-
fkap om deffe Jord - bårars ftora formoner, måtte i

denna fak gora fig lå mycket mer aagelågen, fom
det ej allenaft länder til defs eget bålta, utan ock

kunde med framtiden förflkaffa hvarjehanda nytti-

ge Ron i Landt- hushållningen.

RÖN
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RÖN och FÖRSÖK
Om en Blå färg utur Pukhvets-gråfet

eller Melampyro,
- -;T 3 Af

AXEL F. CRONSTEDT.
wtetiJur*utjpi^t?

I j^or några ar tilbaka markte jag på ftubb-går-*

|i det fent om Höften, huru några fortallnc

grås-ftrån hade en blå fårg på fin yta * hvar-

fore jag dem uptog, och fom de åfven tingerade

vatten blått, beflitadc mig, at kanna igen Örten ,

fom var det af Landtmannen kallade Puk- eller

Kräkhvetet, famt af Botanifter Melampyrum.

Når jag året dårpå fant, at famma ort hade
under fin våxt ingen blå faft eller fårg, hvarken i

ftångel, blad, frukt eller blomma, foll det mig
in, at färgen måtte upkomma under forruttnelfen,

hvilken omftåndighet, fåfom efter beråttelfer in-

fallande vid Indigo - beredningen ,
gaf mig val

ftort hopp om denna ort , men kunde icke på flera

år vidare af mig i akt tagas , emedan jag blef Ikild

från de orter, hvare fl: detta grås vildt våxer, u-

tom en defs förändring, fom i lika fall fvartnar.

I Sommar har jng haft någon laglighet at

fullfölja tankan , och ehuru jag nu efteråt vil tro,

at andra haft famma anledning och fnarare torde
hafva funnit, at den icke kan drifvas til någon be-
tydande nytta i allmänna lefvernet , Så har jag
dock , i fkålig mifstroftan på egen kunlkap och i

anfeende därtii, at få växter, åtminftone hos ofs,

P4 gif-
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gifva en blå fårg, då de åra ftadde på forftorings*

vågen
5
tyckt mig bora upgifva mina forlok, på

det andra, fom for itå Fårge - konften, kunna p råt-

va, om och Ii vart ut de därvid yppade Pheiiomo
ner kunna leda.

RÖN r.

Emedan Pukhvetct eller Melarnpymm n^ed
röda blad, mognar fenare, an en annan defs förän-

dring med violetre blad , fom häromkring ftaden

kallas af Bönder Natt och Dags -blomman y lä

vande jag mig til denna fenare
5
ftrax efter äfblom-

jjiorne voro utflagne, och fint, at när en hop (tand

torkat i Solen, blefvo fomlige hår och dar blå bå-

de utan och innan 5 men icke bladen eller blom*
mans tilhorigheter, h vilket federméra fants åfven
träffa in med Pukhvetét.

Således hade man ick@* ätg6ra med flera de*

kr af orten
? ån ftångelen.

FÖRSÖK j.

Stänglar af Natt -och Dags - blomman fam*
lades under deras båfta v|xt, bundos ihop i knip-»

por och lades et qvarter djupt i jorden, Intet

regn föll på 14 dagar, hvarefter de uptogos, fun*

nos moglade och brundnc med en mörkbrun färg,

och fingp ingen annan , då de hångt i Solen af

torkas,

?• §•

FÖRSÖK i;;

Samma Hågs ftånglar karfvades fonder, pac^

kädes hård t in i tvånne glasburkar, fom betåcktes
N med
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med oxblåfa. Den etta fattes i Sol-fkenet, den
andra i fkuggan* I den fenarc marktes, efter 3:ne

veckors forlopp, tn lika verkan på åmnet, fom når

det iSg i jorden, ( §. i») I den förra vifte fig ef*

ter några dagar en Hor del af en mörk -blå jfkon *

färg. Sadanc bitar utplockades , pråflades med
litet vatten och gåfvo en biåTinétur, fom under
afdunftningen blef grön. Det pfriga biet ftäen-

des i Solen foi bundit ? då det efterhand faftadc

fig, blef mörkare ån det förra, anda intil fvart,

Det uttogs och dels pråflades, dels kokades i vat-

ten y men gaf icke annat ån en mork- grön lag af
flått utfeende,

4. §.

FÖRSÖK 3.

Då trodde jag, at växten icke varit nog mo-
gen och dårföre väntades til dels den fatt frö och
ilångelen började gulna. En del famlades då och

på förberörde fått (§. 3,) fattes i en glasburk uti

Solen, hvarutur efter 8 dagars forlopp en del togs,

fom var mörkblå 5 men en del lämnades, fåfom til

färg oförändrad, och den j blef aldrig annan, eme-
dan den var for torr eller utan tilrackelig faft at

brinna. De färgade bitarnc förhöllo fig lika med
deblå, fom förut ($. 3J blifvit torlokte,

FÖRSÖK 4.

En del af mogna ftånglar lades på fria fåltct

och blefv© der til en del blå, men dagg och regn
gjorde anda pä fårgen och efter någon tid vant alt

et iådant utfeende , fom annat halfruttit grås.



zo6 *7$7. Jul Aug. Sept.

RÖN 1.

Det blef laledcs intet mera ofrigit, anat i akt

taga växtens öde^ dä den efter full mognad fick

förfalla på fin rot.' Då märktes, at alt hvad af den

ftarka torkan i förtid blifvit fkåmt, var brunt ;

mch de plantor, fom fritt mera i (kuggan eller

på fuktigare jordmon , voro til ftångkrne blå, lju-

fare och mörkare in til den fårg, iom den mälta

Indigo har i brottet,

FÖRSÖK f*
Når famma {långlar (§.6.) våttes och faften

utpraffades på papper, gåfvo de en hogblå tin£tur,

fom uptorkad femnäde en vacker fårg, hvilken

a) Forfvan för påflrukit Skedvatten, lika fom
det fker med Indigo-

b) Bibehåller fig for Spiritus Vitrioli och for

c) Aikalifia luter.

8* §•

FÖRSÖK 6.

Då de (§. 6.) kokas i rent vatten , får man åf-

ven en blå lag, fom
a) Bleknar ut, fkår fig och blifver ofårgad

for Skedvatten eller Spiritus Nitri, efter mycken-
heten fom tilfåttes.

b) Behåller fig for ftark vinättika under he*

la afdunftningen.

c) Blifver råd då den kokas med Oleo Tartari

perdeiiqvium och andra luter af Alkali fixo, hvar-

af papper får en purpurlik t fårg.

<0Med
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d) Med ftott gallåple blir hog-gron och rått

vacker, famt

i) Utantilfats gronfkar.under afdunftningen,

FÖRSÖK 7:
I ct prof tii en (ådan kyp

3
fom af Indigo be-

redes, flod den roda tinéturen, fom upkom vid
Alkalis fattande til forenåmde utkokade våtfka

3

icke at bringas, genom fota fakers tilblanning, at

blifva gul eller gifva blått {kurnm , eller il kallad
blomma.

SLUTSATS.
Således

5 ehuru denna Blå Fårgen,

% Vifar fig i en ort under defs forfallande el-

ler i fårfta graden af defs forruttnelfe (§. 6.)

2. Förändras icke af vinåttikan och Spiritu

Vitrioli (§. 7- och 8.) famt

5 . Förfvinner for Saltpettcr-fyran (§ .§.7 och 8 .)

Sa förhåller den fig dock icke lika med Indi-

go i det måft betydande forfoket ($. 9.) och i be-

itåndighet. Icke defto mindre år den befynnerlig

dar? framfor de flåfta Blå Färger uturvåxt-riket,at

den icke andras af fyror, men* tvärtom af Alkali til

rodt y hvarfore den torde fortjena upmårkfamhet
och flera forfok, om och huruvida den genom-

annan beredning och tilfatfer, ån hår nåmde aro,

xnå kunna göras nyttig til Fårgning. Til åfventyrs

kunde anledning tagas af verkan, fom Alkali vilar

lika på detta åmnet, fom på Orfeille och andra

Lichenesj da de nyttjas fafomFårgeftofter$ men
imel-
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imellankomnc hinder hafvaicke tillåtit mig, atiår

gå vidare, eller at (kaffa njig mera ljus i faken,om
den eljeft år af ftorre betydelighet,

m
UTDRAG

eorologtfka Obfervattoner^ hållne i

Upfdla dr 1755,

Af
BENGT FERNER:

Barometerns ftorfta och minfta hogd uti hvar
manad,

Jan. d. 22. kl. 3* cm. 26. 1$. S 5 ,
£.gr. mulit.

13. 2. eVrti; 24. 7f. S T 2. muliu
Febr. 16. 2|.e,m. 2f. 89. S,t,W, 2. mulit.

f. 7i.f.m. 24. 84. mulit, fno,

Mart. 19. <5. f. ni. zf. 77. - - o. tjockdim.

30. f%S'i$t. zf. 17. S, i.mul.duggr,

Apr. 14. 2. e,m. zf. 62. S.W. 2-§. klart.

7. 3. e.m. 24. 41* 2. mulit.

Maji. 20. 5. £ m. 25-. 79. N, if 4mul.rågn.

28. 3. e.m. 2f. S.t.O^ 2jmilit,rågn.

Junii 4. 2|.e.m. 2^. pé. - - o. mulit.

24, 2, e.m. 25% 6. S, 2. mulit.

Julii 13. 2f.e.m. 2?.. 72. W. z. måft klart.

30. 5. e.m. 24, 77. N.O, 3.mulit,rågn.

Aug. 18. 4~.£m. i% jS t
- - ö. mulit.

22. 3. e.m. 25% 7. S.W, 1. mulit.

Sept. 18. fi f.m. 2f. 9 3 . N.t.0, 1 ^mul-duggr.

3, y, t. m, 24. P3.0.t.N,2.mulit 5
rågn.

oa.
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Oéir.d.29.kL3. e,m. 25. 86.N.t.O, t /gles mulit;.

f. 6. f<m. 24. 9U S.W
5 3. gles mulit.

Nov. 1. <5. £m, 2f, 67, N, 1. klart.

f. 7. f.m. 24. f2. W, |. gles mulit*

Dec. 23, 8* £ m. 25. 67. S.W 9
i~. mulit*

p. 8. f.m 4 24. 6f. - - o.
f
mulit*

Storfta hegden detta året 16. 15.

Minda - - 24. 41»
Storfta ändringen - - 1. 74,

Thermometerns minfta och ftorfta hogd i

hvar månad.

Jan.d.u,kl.6|.e.m.—22i.gr. W, i|. klart,

13. 8. f. 133.-4- i±. S,

W

3
^i, mulit.

Febr. 6. m.—241, W, 2. klart*

27» 3. e.m.-^ S.3.W 5 i^. mulit,

'Mart. ip. 6» f.m.— ifi. - v o. dimma/
28. 2. e.m.-f- 9. S. S.O, 1. mulit.

Apr. 26. 4|.f.m,~ 3I. W.t. 1. klart.

if. 3. e.m.-hif. W . t. S, 3 a 4, mulit.

Maj i. i. 4* £m*— 3. S.S.W 5 1. klart,

15. 3, e.m.-i-2o. S, 1 mulit.

Junii* 3. 4. f.m.H- 8. N, 1* dimma,
17- 3* e.m.-4-26^. W, 1. mulit.

Julii* 13. 3. f.m,-4~ p. W, ä. klart,

7. ±| c.ffi.-4-28, N. Ö 3 i. gles mulit*

Aug. 13. 3i,fm.~f- f.
* ~ o. klart.

4. 2y.'c.m.-4-2z. O, 1. mulit*

Sept. 12. <. f. m,-~ il. N 5 1, mulit.

<S. 3. e4m.-fi8. S.t. Ö 5 t. mulit*

Oét, 30. 7. f. ra.— 3, S.W* tnulit.

2. 2. e.m,^i4Yt S. W, 2j. mulit,

Nov. p, n^e.rob— 1 i~. - - o. klart.

3. e,iT!.-4- 8, W 5 j|. klart.
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Dec.d.if.klji.f.m.—zoh W, klart.

28. 9. f.m.-f- 3-^. S.o.t.S, 1. mulit.

Strångafte kölden den 6 Febr. dä Thermo-
metern llod 2,4^ gr. under Fryspunéten.

Starkafte hettan dcnyjulii dåThcrmometern
flod 28 gr. ofver Fryspunkten.

Storfta åndringcn 52^ gr.

Hogden af rågn och fmålt fno i hvar manad.

tum, decim.

Jan. O- SO 5„ Jul.

Feb. o. 996. Aug.
Mart # o. 6f6> Sept.

Apr. o- 807. &Wé

Maij. 2. 180. Nov*
Jun. 3. ozp. Dec.

Hela årets hogd 20 tum 344 decimaler.

Luftens och vädrets befkaffenhet i

JAN. Til den 1 z var det ombyteligt af mu-
lit, klart och fno, merendels litet 5 men federmera

hela månaden ej mer, ån h6g it två dagar klart;

mulit, tjock dimma och fom oftalt häftiga fho-yr,

i fynnerhet mot flutet. Blåften har varit (tark nå-

ftan hela månaden ; men isynnerhet midt uti och
vid flutet. JDen i t\ 16, 17, och 20 var lcnv;å-

der ; eljeft medelmåttig vinter-kold, om den f , 1

och 3 1 undantages, då den var något ftrång. Nor-
dan- vader har blålt z\ dag ; Våftati fi \ Sunnan 4- y

Öftan 3$ emellan N och V, <5j V och S, 4, S
och Ö ^ , Ö och N , f dagar*

FEBR. Denna månaden har varit få beftåil-

digt mulen, at ingen gång mer ån den 5, 7, 8 , och
efter

tum. decim.

I. Pif.

i- ^40.
I. 664.
Ii 3f8«
2. 224.
I. CÖZi
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efter middagen af den 1 varit klart vådcr. Det
kom fom oftaft fno; dock icke til fårdcles myc-
kenhet. Kölden har vant mycket foglig, omval-

lenalt de forfta 8 dagarna undantagas, dä den
var rått itrång} men icke at förlikna med den, fom
denna tiden blifvit obferverstd utomlands, iafom

i Montpellipr, Nimes och Geneve, hvaråft Herr
Sauvages fåger, det fnoen varit til 20 tum och

at fä ftrång kold ej varit (pord på 40 är. Den 5,

11 5
och var det ftark blåft , Men eljeli har

den varit tåmlig foglig. Nordfkei\ obferverades

den 3 och f om aftnarne. Nordan-vader har bitit

en dags Våftan i^ > Sunnan z^ y Öftan^ Emei
lan N och Våftan, 2; V och S, f, S och Ö,
z\ ; Ö och N , 9 dagar.

[

MART. Ifrån den 8 Febr. til den \6 Martii

var ingen gång klart, mer ån efter middagen den f
och en liten (lund til kl. 9 om aftonen den 8* Ef-

ter den iövar det val iom ofta (t klart, men ån-

dockohyggeligit, i arifeende til den mycket dim-
boga väderleken. For den! 1 3 , var Thermomc-
tern icke mer ån en enda gäng litet Sfver [frys-

punkten, federmer fteg han dårofver, nåltan hvar

eftermiddags faft det var fl:ark kold om rnornarna,

i fynnerhet frän den 17 til den 24, Ifrän den z til

den 1 3 var det ftark bläft; men federmera blef vin-

den rått foglig. Den 3,4,6,7, 12, 1 j-, 29,
fno och den 30 fint duggragn. Nordan - vader

blåfte 31 dag: V, o; S, 4^} Ö, z\> Emellan
N och V 5 j^V och S, i> S ochÖ, 6> N och

Ö, 'f j lungt
3
dagar.

APR. Pin tredjedel af månaden har varit

klart vader; det ofriga rågnaktigt, i fynnerhet

vid

1
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vid början ^ doch voro rågn och Solfkens dagar
få blandade, (om tycktas vant tjänligt for Landt-
mannen, hvilken begynte den iz at la 5 da jorden
var rått tidig, Cyring-buftarna och håggen be-
gynte den 1 1 at knoppas och den 16 at ila ut lina

iof. Luften har hela månaden varit tåmlig varm,
faft det kom et ftarkt fhö-yr den 30^ och Thermo-
metern da och då om nåtterne gått under frys-

pun&en. Til den 1 3 var vinden jåran och foge-

lig > men federmera alt til månadens (lut har det

merendels varit ftark blåft och den 16, zg

famt 30 häftig ftorm. Nordan-vådei\ blåft 14 >

V,4§ > S , 31 y O, o. Emellan N och V,
S och V 5 1 1 5 S och O 5

2, > N och O , x 5 lungt

1 dag.

MAJ. Denna månaden har varit mera mulen
5

ån den foregånde och mycket regnaktig. Icke
defsmindre har luften varit tåmelig varm, i lyn-

aierbet omkring medium, hvärigenom grås-och
fådes- växten anfeniigen befordrades. Den 16 be-

gynte Eken vid öbfervatorium at fa lof. Öm två

eller tre dagar undantages, få har blåften hela må-
naden varit medelmåttig famt ftundom mvcket lin-

drig. Nordan- vader blaft y b
V, z§5 O,

2 i Emellan N och V, %\ V och 41* S och

0,43 OochN^ij lungt ii*

JUN. Emot all vanlighet har denna tnåhadert

Varit ganfka fegnaktig och få rtiulen, at icke mer
ån 6 dagar dåraf varit någorlunda klara. V arman hat

likväl varit tåmelig ftark och beftåndig famt luf-

ten mycket qvalmig i början til den "13, hvaref-

ter det begynte blåfa ftundom rått ftarkt. A-

Ckan herdes något den iz och den 20 pä långt

* aall
f



jiål!. Nordan-vader blafte 33 V> 6£; S, 3* j O*
ii 3 Emellan N och V, <5; VochS, $H S och
O) ingen 5 O och N, 3 j lungt 3

dagar.

JUL. Til den 14 var det mycket ombyteti*

git med klart 5 mulet och rågn y men fedefmera

Var himmelen ftåndigt takt med moln
5
hvilka gl£*

vo regn Tom öftaft och emot {lutet livar dag 3 dock
rågnade det hår i Upfala icke la ömnigt

5
fom i nej*

den rundt omkring
3
hVareft en myckenhet ångar

blifvit ftålde under vatten och ohärgade : I fynnci:-

het har det fallit mycket rågn i Roilagen åt Ha£-
vero och Singo-kanten 3

den 20 och 21 . Sammale-
des i Vtiftmanland 5

och berättades från Nerike^
det nederbörden der vnrit fa ftark hela tiden förut,

at på fomliga ftåilen aldeles intet hopp var ont

ångsbårgningen och foga om fåden, fom til ftorrc

delen af rägnet var ncdflagen til marken 5 grodd
eller forrutnad. I Vermeland och Smaland ätet

lades torkan hafva anfenligen förminfkat både fåd

och gräs* Äfkan hördes på långt hall den 2c
?
metl

den 29 flög honneder hår i Uplalavid Stortorget^

då åfvendefs flågtfkap med Ele&ricitétenforforfti

gängen obferverades här i Upfala, Vårman var*

oaktadtdet ftadiga rägnetvbadebeftåndig och ftarfc

hela månaden igenom. Vinden (lilla och foglig

om den 28 och 30 efter middagen undantages
5
då

blåffcen var något ftark. Nordan-vader blaft ii;

V, 4j S, ^> Ö 5 4s Emellan N och V
9
2 y V

och S
5 3^3 S och Ö , z~y NochÖ^7i lungt

%
dagar.

AUG, Afhelåmånadén vöfö icke fätiltnafiråfc»

nade mer, ån 4 dagar klare, och roll det nu liar i

Upfala omnigare rägn
5
ån fom den förra månåden^

* Q* * ^
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få at åkermannen hade f5ga eller intet hopp, at få

bårga fin omnigafkord, Aftan hördes ingen gång
hår i Upfala, icke defs mindre fick jag, den 14, vack-

ra obfervationer på luftens Ele£tri{lcatilftånd. Som-
marhettan tog i denna månaden foga utaf och var

dåraf mycket kånbar, at det foga biåfte, förutan

den ijö och 24, Det var Nordan 3^; V, 3* S,

3t5 0,3. Emellan N och V, 2i i V och S, 2*

5 och Ö,Zj ö och N , 6; lungt dag.

SEPT. Hade icke en ^ång få många klara

dagar, fom den foregående månaden. Det rågnade

fom oftall, faft icke på långt når få omnigt fom i

Aug. utan var det nu måftadels duggrågn och
dimma. Luften var hela månaden varm, fall Ther-
mometern gick den 12 om morgonen litet under
fryspun&en vid en Nordan-blåfl # Et fvagtNorr-
fken obferverades den 9 om morgonen. Efter

middagen af den 4 biåfte det något ftarkt y men
ingen gång ftorm hela månaden. Nordan -Vader
har blått, 4 j V,~; S , 4; ö, 1 y Emellan N och
V, iij V och S, 85 S och Ö, \Ly Ö och N,
6 y lungt, 7>L dag,

OCT. Nåftan ifrån början til den 12 har blå-

ilen varit rått liark och i fynnerhet florm d. 8 och
10 ; men federmer har vinden varit någorlunda
dräglig. Ehuru denna månaden varit efter vanlig-

heten mork, mulen och ohyggelig, har den likväl

varit mindre våt, ån den foregående, Thermome-
tern har ftåndigt, förutan den 140m morgonen, va-

rit ofver fryspunkten anda til den 27, hvarefter det

blef något kallt, och foll något fno den 28 och 30*
Den f, 24och 50 obferverades NorHken. Nordan
harblåftzj V,3jiS, 5j Ö, ingen dag j Emellan N

och

1

1
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och V, 2; V och S, if > S och Ö och
Nordan 1^; lurigt 1 dag.

NOV. Tjock dimma, duggrågn, fno och is-

burk hafva intaget nåftan hela denna månaden och
gjordt honom rått ohyggelig* och hafver neder-

börden varit ovanligt mycken 5 dock har det in-

gen gång varit låftark blått, at det kan kallas florm*

Uti den forfta hälften af månaden var Thermome-
tern maffodels under fryspunctenoch ftundom rått

mycket; men i den fifca hälften har väderleken

varit nog blid 5 om de tre fifta dagarne undanta-

ges. Den 1 och 1% om qvållarne marktes fvaga

Norrfkcn* Nordan-våder har blåft 3^ >> V 5 f~
é

9

S 5 1 5 Ö v 5 j Emellan N och V , 4
-

y V och S 0 4*
S och Ö

5 å|j Ö och N, zi> lurigt 4 dagar.

DEC. Har hel och hallen, på 4 dagar når> va-

rit mulen och dimmog. Ifrån denp til den 20 kom
nog fno och var tåmelig godt åkefore, hvilket det

därefter kommande rågnet och fno-flafket fkåmde
bart. Kölden var anda til den ip iå beftåndig, at

Thermometern allenaft i± dag var något litet of-

ver fryspunkten* men den 12, 14 och 1^ var
det rått kalt. Efter den ip var Thermometern
mera otver ån under. Den 51 obferverades en be-
fynnerlig aurora auftralis. Vinden har hela måna-
den varit tåmmelig foglig > förutan natten emellan
den 7 och 8

5 då det var en ganfka häftig ftorm*

Nordan-vader blåft $f% V, 4^$ S> O, 3*
Emellan N och V* 25 V och S > 4 i S och O^j
O och N, i lungt %\ dag.

AN-

1
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ANMÄRKNING
Om den fårtnon

y
fom fpecielle Solutiomp

underfiundom hafva framfor de gemrale*
af

hur11v ål generale methoder at tiplofa Mathe-
matifka Problemer hafva fm ftora merite,
fa år likväl intet rådeligt, at vid alla parti-

culaira frågor ftri&e följa dem efter. Ofta kart

en befynnerlig confideration fora til en kart och
elegant conftru&ion, der den allmanna methoden
leder en in i en befvårlig och obehagelig vidlof-

tighet. Under utofningen äf Geometrien har

man ofta tilfålle at forfara fanningen håraf
5

i fyn-

nerhet då man intet nöjer fig med en någorlunda
utftakning af Solution

5
utan foker at bringa h^n-

ne til all den fimplicitet 5
fom fakens natur tillå-

ter. Följande lilla exempel kan tjena at gifva de
yngre Mathematici någon idée af denna {åken,

och at vifa
9
hvad åtfkillnad det år emellan en lolu-

tion, fom confideration af Problemets particulie-

ra natur vid handen gifver , då den rätteligen föl-

jes, och den man kan komma til igenom tillämp-

ning af någon allmän methodc Problemet kan
ock hållas for besynnerligt, i det anfeende^ at man
icke har många exempel på Problemata Tången-

tium Inverfa^ uplofta utan Algebraifk Räkning.

PROBLEM.
dt finns en kräket linia N£>M, Tab.lF: fig. 6,

af den bejkaffenhet , at det Jlycfat af alla des Tången*

ter

1
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ter CBj fom faller emellan ivänne til belägenheten gif-

na rata Urnor JHoch Af\ altti år affamma gifna

längd*

Detta Problemet år intet annat, åji en cafus af

Prop. III. Seét, VIIL Anal. Infin. Pet. däreft en
general method läres, at finna en krokot linia,

lom .tangeras at liniorna BC, hvilka af två til be-

lägenheten gifna rata linior AH och AF, aflkå-

ra portionerna AB och AC, hvilkas förhållande

exprimeras genom en gitven iEqvation, Der vi-

4fas nämligen, at om AB kallas AC5iy; AE,«j och
x ~ cl vDE parallel med AC, z : få år altid uzz-~——r*r J xdy—y d\—y^dx

och zzz-m
ydy+—ydx'

At nu lampa denna methoden til närvarande
exempel, Joker man for (l iEquation emellan A B
(x) och A C (y)-, hvilken , (om BC kallas a 0 och
cofinus af den gifna vinkeln B A C kallas p) låtte-

ligen finnes: a z —x^^y 2,— zpxy
y fom diffe-

rentierad gifver xdx-^ydyzzpxdy^r-pydx eller

tr"~——~. Denna Valeur fubfrituerad i de of-
dy ic—py
van anförde expreffioner af u och 2, gifver « —

och z=y^EEl : det |fx —2pyx-f-y 2,J x z
h-j/

2
-—zpxy

x 2,
- y

2 —
#— —^ och £ JF— Och igenom

defla jfLqvationers conftruftion kan den åftim-

dade krokota iinien determineras.

o. 3 Men
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Men denna Conftru&ion lårcr finnas ganfka,

vidloftig och befvårlig, om han jåmfores med den,

fom omedelbart följer af det proponerade Proble-

mets natur, igenom en Geomecrifk coniideration

af ijelfva figuren.

Låt BC och b c vara två tangenter af den fok-

ta krokota linien ,
oåndeiigen når intil hvarandra

belågne, och fkärande hvarandra iD, fom kan
anfes fom enpunét af den krokota linien. Ur cen-

trum D uprita cirkélbogarne BL och ck^ och
ifrån A låt falla AG perpendiculair mot B C, Ef-

ter BC och b c åro lika, iå måfte bh och CK va-

ra lika, och alriå BL til c K, fom tångens af vin-

keln ÄBQ til tångens af vinkeln ACB. Men nu
år BL til* K, fom' DB til DC. Dårfore år DB til

DC, fom tångens af ABC til tångens af ACB, det

år, fom cotang. ACB til cotang. ABC, eller fom
GC til GB. Hvaraf följer, at BD år lika med
CG, och DC lika med BG. Hvaraf följande con-
ftru6tion låtteligen ledes : Til tangenten BC fåll

ned perpendikeln AG, och tag BD lika med CG
eller CD lika med BG; lå måfte D vara en punét
i den fokta krokota linien,

att atc a2fc

Theorem^ om EUiptlfka Lunuler^fom
åro quadrabla*

PEHR LEHNBERG,

åt BDAE, Tab, IV, fig. 7, 8 och 9, vant en
Ellipfis och a en punét på eller utom hen-

ne. Ifrån "punften a drag en lineatfAQ^
fom
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fom tangerar Ellipfen uti punden A ; och genom
Elipfens centrum C en linea DE parallei med

,

a AQ^j fammanbind punéterne a och E, a och D,
med rata linier, och med aE och a T) fåfom con-

jugat Diametrer befkrifen EllipfisFDKEH,hvar$
centrum år a : lå fåger jag o at denna Ellipfen Ikår

af den förra et fpatium eller lunula DBEKD (Fig#

7.8.) fom år fullkomligen qvadrabel, eller tvånne

lunuler (Fiff. 9) IBET1 och IPDI, hvilkas diffe.

?ance år fullkomligen qvadrabel, eller lika med
triangeln DäE, 2:0. A t fumman eller differan-

cen af fpatia DLFAND ochASEMHA, fom def-

fe Ellipfer fkåra af hvarandra emellan DEochFH,
åro qvadrabla eller lika med triangeln D a E.

Genom A och C drag en råt linea ACB
5 fon}

fluter fig med den andra åndan B uti den gifna

Ellipfen BDAE: genom B drag OP parallei med
DE, och genom D och E drag OQ och PR pa-
rallela med AB. Efter nu DE år parallei med
tangenten QR, få åro AB och "DE conjugat dia-

metrer uti den gifna Ellipfen, och fåledes jåmvål
QO , OP och PR tangenter til famma Ellipfis u-
ti punfterne D,B och E. Genom D och E drag
D b och Eb parallela med aE och aD , iå åro
de tangenter til Ellipfen DKTE hvars conjugat
diametrer åro aE och aE>. Sammanbind ab, lå

fkåra diagonalerne a b och DE uti parallelogram-
metD b Ea hvarandra midt i tu: Således går ah
genom C , och punéten b år uti linien OP. Hva-
dan triangeln DbE år dubbel emot triangeln

DOB, och derfore halfva EllipfenFDKEH dub-
bel emot halfva Elipfen D B m E -

y men efter D a
och aE åro conjugat diametrer uti Ellipfen

d4 FD-
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FDIiEH.få år fe&or Ellipticus ^DKÉ^ hälften

af hal två Ellipfen FDKEH , och fåledes lika med
jialfva Ellipfen D BmE. Hvadan, om det pe-

xnenfamrria fiyeket DITED (Fig.7,8.)j|tages barr,

pterftår lunula DBETKD, eller differancen imel-

lan lunula DiTED och DPID (Fig.p.) lika med
triangeln D a E,

2:0 Af föregående fes, at fpatia DLF^D
och E^HME åro tilfammans lika med halfva

Ellipfen DNASE. Hvadaa, om de gemenfarru
fpatia DN.AD och ASEA (Fig.7.) tagas ifrån dem
bart , Sterila fpatia DNAFLD och AHMESA
lika med triangeln D^E : om fpatia DNAVD
och ESZE (Fig. 80 tagas barr, återftå DLFAN D,
A <? VA och £ZSEMHA lika med DVZE, och
om VäZ lägges til bagge, blifva fpatia DNAFLD
och ASEHAlika med triangeln D a E : och om
(utiFig 90 det gemenfamn ftycket DLXVD ta-

ges bart, Sterfta FXV*F och aEMHa lika med
DVED och DNAXLD, lågges nu AFX och
V aE til å omfe fidor, blir AVEMHA lika med
D^E och DNAFLD , och faledes differancen

imellan fpatia AVEMHA och DNAFLD (eller,

om man IS vil, imellanFXVEHF ochDNAXLDj
lika med triangeln DaE. f.Jk. h>

Meningen af figurerne lår vara tydelig : uti

Fig. 7* år 0 tagen på den gifna Ellipfen, iå at bag-

ge Ellipfernes diametrer b a och KA falla på livar-*

undra: och uti Fig.g, s>. utom, nämligen uti Figf

8, imellan A och oeh uti Fig, 9. utom R.
Huru Ellipferne fkåra, åfven tangera hvarandra

linder det punéten a fupponeras flyttas ifrån A ut-*

at limen AR, år lått at fe»

Vi-

1
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1

Vidare märkes : at emedan Elliptifka feétor

ziFLD år lika med feétor D#K, (åfom ättonde

delar af en och famma Ellipfis, (ty Fa år paral-

lel med DE, fom år ordinata til diametern Ka, hva-
dan K a och Fa åro conjugat diametrer och
*FDK la våi fom^DKEqvadranter af en och fam-
ma Eiliplis) få (kår linicn D a Elliptifka qvadran-
ten a FK midt i tu 5 men om K» och Fn dragés
parallela med diametrerne Fa och K#, fkår pa-
rallelogramets diagonal na it val Elliptiflca quåd-
ranten 0FK5 fom den andra diagonalen KF midt i

tu: Jivadan Da och na falla in med hvarandra

,

och alt fa (kår åfven Da linien KF midt i tu, iä

at KF år ordinata til diametern Da, och iåledes

parallel med tangenten Db, Hvaraf följer at hc:
CD : : Ka : aF. och når punéien a faller in u-
ti A

5 åro Ellipferne likformige*

Hvad fom år bevi il om Elliptiflca lunulerne$

quadratur, galler åfven, om EllipfenBDiVE for-

bvtes uti en cirkel. Och om BDAE uti Fig.7.

ar cirkel > blirock FDKEH cirkel , dåDBETKD
år Hipocratis qvadrabla Lunula.

Då Ellipferne åro likformiga, fom uti Fig.7,

om ifrån a dragés genom Lunula eller de qvadrab-

la Spatia både ofver och under DE, en råt linea

a Mw, alfkår den en qvadrabel del wME, fom
nämligen, då genom w dragés en linea m G paral-

lel med a hvilken rakar DE uti G,: år lika med
triangeln aFG. Hvadan ock, då mGm år en och
famma rät linea, delen mM E ofver DE år lika

med delen mMF under DE. Om deflc Ellipfer

voro forby.tte i Cirklar, åro defie delar lått bevi.fta

vara qvadrabla ; och deraf bevifes federmera lika

1



221 1757- Jul- Aug. Sept.

lått fådane delars qvadratur uti Ellipferae, antin-
gen i plan eller ock genom proje&ion i folido.

fMI |#|^
En märkvärdig förändring pä Jordens
Suferficies i Finland, fornåmligaft kring

landsvägen emellan Åbo och JVihorg,

anmärkt under en Re/a ar 1 754,
:

' "

af ' .

v

:
;:

: .

SÖREN ABILDGAARD.

ag haller fore, det hafva fin nytta uti Nätural-
Hiftorien, at anmärka och uptckna de mark-
värdigafte förändringar på Jordens Supcr-

ticies, hvarföre jag hår kartelig vjl befkrifva

en märkvärdig forändring, fom med tidens längd

år åftadkommen på Jordbrynct i Finland, och den
jag i akt tagit pä min Refa är 175*4 ifrån Åbo til

St. Petérsbourg: Dock ärfor jag icke denna för-

ändring fträcka lig längre ån ifrån Abo til vid pafs

emot Wiborg* och i denna ftråckning på bagge
fidor om landsvågen fes nåftan intet bårg eller

ftenart, at ju den iammabeftår af Feldt-fpat, eller

den på Svenlka få kallade Sjelf-fråtftenen.

Denne Sjelffråt-ften åren art af Feldtspat,

tåmmeligen hård, nåftan eldflående, låter fig fon*

derbryta i någorlunda terningformige ftycken ,

och defle ftycker återigen , hafva en blåddrig

fammantåttning, nåftan fom en Kalkfpat: dock
gåfcr eller fråfer den icke med någon fyra. Den

fants
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fants mail ofver alt af en blek rodbrunaktig fårg,

dock fomligftådes, faft nog fållan och förnämli-

ga ft på vågen emellan Willmanftrand ©ch Wi-
bqrg, lags denne ftenart af en hvitaktig afke-

fårg infprångd med något fvartfldmmer. Hår
på landsvågen körde vi ofver et lådant helt och
med grunden fläkt liggande bårg, hvaruti fto-

je kulformige och mangkantade oågta Grana-
ter voro infprångde. Når man undantager någrc
hvitaktige Bårg -arter, få ock den ftenart vid

Helfingfors och Sveaborgs - Fåftningsverk, hva-
reft den befinnés vara af vanligt Gråbårg och felt-

fpat förblandad, la voro måft alle forbemålte Berg,
klippor och ftenar,i ftycken af åtfkillig ftorlck

fonderfallne, måft i tårning-formig eller fyrkantig

Figur, fom alt gaf et befynnerligt utfeende, i ty

at antingen ftodo lemningarne af defTe Bårg fom
rudera ar gamle forfallne Murar , Torn och höga
Byggningar , i hvars remnor och fprickor Sten-
bråckc-ortcn vaxte i 6fvcrfl6d,och nedanfore den*

lågo fmårrc afFallne ftycken och i en hop, lika

fom fonderbruten murften, fomlige ftorre, men
fulle af fprickor, få at de låtteligen i mindre tär-

ningar kunde fönderbrytas, fornt fonderfmålat til

grott grus, och fornt åter forfallit til en fin fand,

dock (a, at altid kunde man någorlunda finna igen
den tårningaktiga figuren > Elierock på fomlige
ftållen voro defte Bårg och Klippor aldeles fon-

derfmålade och nedfallne i topprundadc högar,

fom med Stenbråcke - orten voro ofvervuxne.

Måft ofver alt på landsvägen hade jorden och fan-

den fin uprinnelle af denne Sjålf-iråt-ften, hvilket

alt kan ej annat ån forfåkra ofs om, at landet i

fordom tid, har förnämliga!! på denne ftråckning,

varit
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varit mycket mera bårgigt och klippefullt , och
fyncs fom låra defle omtalte ftenarter, med tidens

längd, förfvinna , blifvä likfom mer och mer ut-

rotade, och omfider okånbare, få at en lång fram-

tid knapt torde finna fpår eller lemningar af iå-

tlane Bärg.

Änfkont Sjelf- fråtftenen år en Feldtfpats-art,

la kan man dock icke håraf göra den allmänna

ilutfatfen, at all Feldtspat år underkaftad lådan

förmulltning och förändring , fotn formodeiigen

åftadkommes af vatten och Fuktighet, med til-

lijelp af omväxlingen med varma och köld,

Dock i detta hånfeende förtjäna Fcldtspats-arter-

ne en nogare underfökning ,
ty i tall de alle i fria

luften med tidens långd , fkulle kunna fortåras och
tormultna, lä vore det til befarande, at Murar
och andra Byggnader af denna Ilen -art, om-
lider i en lång framtid af fig fjelfve kunde blifva

odelagde, ehuru de icke befta af ren, men med
annat vanligt Gråbårg blandad Feltfpat.

Afhvad hår ofvan anfördt år, flutar jag, at

Landet i bemålte ftråckning har i fordom tid, va-

rit mycket mera bårgigt , och tillika med mera
In - ijoar upfyldt ån nu for tiden. Däremot har

det då haft mindre fruktbar mark, ty de flåfte

jåmne och flåtte marker och engder, fom jag hår

låg vid tidorne af landsvägen , voro lå horizontalt

jåmne fom en ftillaftående fjö, rund t omkring om-
gifne med högre land af backar och förmultnade

bårg, fom pä någre ftållen voro ftogvuxne*

Defle marker och engder fyntes klarligen, at

frafva fin- uprinnelfe af igengrodde fjoar , ty på
fomiige ftållen voro de fuilkorftligen uttorkade,
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il at der var båfta grås - ang - och. lådcsknd, på
andre Milen åter voro de ännu vattenafetige, fum-
pige; fulle med vatte&poiar, hår pch dar Måflar

och Kärr, bevuxne med hvafs, fåf och ror famt

flere vatten- växter*

Jag häller fore , at tillandningen allena
5
icke

har fororfakat få många och ftora Sjöars uttor-

kande, utan at dårtil åfven bidragit de många ock
höga Klippor , fom i fordom tid , då de varit i

fullkomligt ftånd, gifvit defle Sjöaret rikt tilflod

af rågn - 1ho - och dugg - vatten , men nu då Klip-

porne och Bårgen åro formuknade, har et .lådant

vattens tillopp afftannat ,
hvarigenom Sjöar nöd-

vändigt blifvit forminlkade, och i Hållet upfyldte

med ften
, grus och fand , af de odelagde och up~

tårde Bårgen, lå at de alt mer och mer med tiden

blifvit igenfyide, tilgrodde och uttorkade.

Alle defle bemålte förändringar på Jojd-
brynet i Finland uti denna (hickning, betrak-

tade jag med fa mycket ftorre noje och forun-

dran, fom förändringen fyntes hafva gjordt Lan-
det mera bebodt och fruktbart*

Skulle man nu , fornåmligaft af Landets
egne invånare, fom hafva tilfålle at befara åt-

fkillige orter, erhålla en närmare underråttelfe

om Jordens flaplynde längre in i Landet och
på flera Orter, torde der: tjena til en fullkom-
ligare uplysning i detta ämne,

An-
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Anmärkningar vid föregående Ron.
af

DANIÉL TILAS.

Herr Abildgaards Ron år i fig Cjelft

noga i akt tagit och upriktigt utförd t,

famt förhållandet vcrkeligen fådant, lå vi-

da fom for honom varit tilfalie at under en 1

framrefa i akt taga, lå at han fortjenar både he-
der och tack dårfore at Kongl, Academien, dels

fåfotn Hiftoricus Naturalis, dels at 1 aibm fram-
manade lemnat ofs del af fine anmärkningars men
om lyckan hade få fogat fig, at Herr Abild-
g a a r d , hade fatt fe hela vidden af den Petra

eller hållebergs-art, fom hår befkrifves, nämligen

Sjelf-fråtftenen eller Finnarnes/fc/tf&w", fåfomock -

fått jårnnfora hela den Traélens forhållande med
de ofrige Hålleftens-rraÄer l åi Finland, fom flere

orter hår i Norden , få år jag mycket förfä crad

om, at en. få laggran Naturforfkare med fit up-
roårkfama oga , icke kunnat draga få llarka på-

folgder af denne flenarrs formultning, eller anfe

det for någon befynnerlig eller märkvärdig för-

ändring pa Jordbrynet 3 der mera ån mång an-

norilades.

Jag har tilforene, men uti en annan affigt,

til Kongl. Vetenfkaps-Academienupgifvit et Ron
om Rapakivi arten, fom år infordt i I. Vol : 3.

Qyårtal under Rubriqve : Tankar omMalm-letande
i anledning af lofe Grä-Jtenar : Jag har ock noga uti

min Mineral -Hiftoria ofver Finland Mfcr. fom
uti Kongl. Bårgs-Colegii Cabinette forvaras, for

hvar Socken ide flåfte Lånen, befkrifvit ej allenaft

Hål*
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j-Iållcftens-tra&ernes Mineralogifka bcftafFenhet,

utan ock belågeaheterne , fäfom bagge ländande

til, Cosmographiam Specialem, jag menar fkap-

lyndet afJordklotets ofra bryne. När jag nu der-

til lägger den kunfkap jag om de ofrige Hälle-

bergs -och Fjell - tjraéterne fa i Sverige fom Nor-
rige och Ryfsland forvårfvat mig, få äger jag där-

igenom en flags rättighet, at vid detta åmne tala

af forfarenhet, framdraga en del af de anmärk-
ningar jag gjordt, och fcdan därefter upgifva det

begrep jag fattat om denna fakefi, (amt dec feder-

mera til Herr Abildgaards cget, ej mindre
ån Kongl. Academiens] närmare ofvervägande

hemftålla.

1:0 Hållcftens-arternes egen befkaffenhet

,

hvar efter fin art, hafva in prima Exiftentia Mon-
tium, ganfka mycket bidragit til Bårgs och Fjells

yttra figur och fkaplynde, och faft ftundom nå-

gre fmåExceptioner gifvas,få träffar det dock i

detmåftain, fårdeles då man uti ftort betraktar

hela Rymderne, och jåmforer dem emot andre

af annan belkaffenhet , famt icke fåfter ogat vid

en enfam Kulle eller Bårg-brant. Men foYnåm-

ligaft, at man icke blandar landhogningarnes ver-

kan tilhopa med Bårgens enlkildta figur. Således

har jag funnit til exempel :

a) At Hålle-flinta,Porphyr-arter af alle {lag

och dylike hårde Hålleftens - arter gifva höge,
fticklige ochbrante, men kårtftråckte Fjell och
Bärgs-hogder* fåfomHykie, Klitten och alle de
ofrige Bårgen i Elfdals Socken, Svucku och alle

angråntsande Fjell emot Röras fidan, med en oån-

delig hop dylike både i Sverige och Norrigc.

b) Horn-
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b) Hornfkimrige vågigc arter gifva åfvctl

lioge, men långfluttande Fjell och Bara, fåfom
icnng Koras.

$ GrofveTelgftcns- arter gifva flacklåftdige
5

men med karta tvära branter och fmaia däldei1

korfsvis igenomfkurne Berg : låfom. ikring den
vidlyftiga Traften i Riksgrarttfcn , der Renen i

gronan dal flår upreft, eller den påGhartan få kal-
lade Skiordalsporten,

å) Den flående Horn- Skiffern ger fållan ho-
* ge 5 och om det fker, kårte ock kulirige Bårg,

men oftaft fkarpc och fiicklige tvärbranter; al-

drig Fj all.

e) Den liggande Skiffern ger låglåndigj

långkullrig belägenhet^ men ofta tvåre branter,

£bm dock härröra af andre orfaker.

/) Den losgryniga Sandftenen
? eller hvad

fom nårmer fig til Cos eller Slipeftens - arter, ger
aldrig höga Bärg.

g) Den ljusgrå Hålle-ftcnen och gra Graniten,

eller hvad vi allmänt kalle Grå-bårg, ^er väl fttin-

dom tåmmeligen höge, dock mall kart -kulirige

Bårg af kårta ftråckningar, och finnas ofta, öm
man må bruka det ordalaget, eriftakade, men fal*

lan med höge naturlige tvärbranter. Däremot
formefar den ganfka fållan någre Fjell eller Alper,

lå framt den icke forändras til lift blanning med
mycken antingen Horn-*råda eller fandgryn. Så*

dane åroalle vare Bärg uti Upland, Wcftmanland,
Nerike, inre delen af Finland, och åfven nårma-
fte traéfcen kring Sveaborgs fåftningsverk vid Hel-
fingfors. Öm denne flenarts beftåndighet emot

niia

»



alla tiders Våderlkiften och omväxlingar, kafi in-

gen bara båttre vitne, ån vare ofver 2,000 år gam-
le Rune-ftenar, fom alle åro af denna ftenart. Jag
vet mig icke hafva fedt någon af annat gryte.

b) Den Rode Feldt-fpaten forhaller fig olika,

och alt fom den år grof til, dock är det allmänt

for all rod Fåldtfpat, at den ganfka fållan ger Fjäll,

iå framt icke de conftitucrande particlarnc anta*

git en mera platt eller la t illa j andes fkrifrig figur*

Den mindre rocle Fåldtfpaten , fom ofta faller

fmå-tårnig,grof-kornig eller ock fmå-grynig, och
hvilken jag vil kalla Råd Granite

,
ger nog höga

och tvårbranta Bårg af långa Barg-ryggar och
ftråckmngar, fåfom i fynnerhet i Tjult och Cal-

mare - Län i Småland, Bårgen i Bohus-Län emot
Norrlka fidan: och på kårtare Bårg med cnftaka»

de kullar, åro bevis i Dalarne, Bispebårgs-klack*

Skiflc - Klak , Djurmo och Bisbårgs - Klackar

m. m* Däremot den ganfka ftora och groftärni-

ga roda fåldtfpaten, eller Roda grofva Graniten^

och ju malt den ftora Äppelkaftade, och fom med
Skimmer imellan Tårningarne år inblandad, ftiger

lållan up i rått ftora och höga Bårg, men haller

fig hålft i laga Bårgkullar och flackländiga hallar*

fåforn i en del af Svenfka och Finflca Skårgårdatf-

ne, Åland, Fcllingsbro Socken i Wellmanland,
Hällefta och Wånga Bårgslager i Öfrer- Gotland,
och det hogila Bårg, men nog enftakat, jag af den
arten funnit^ år et Bårg, N askailen i Heifingeland,

i) Den i qveftion varande Sjelf-tråttteneft,

Rapakivi, år med den ny is foregående aldrartårmaft

i forvandlkap, men Ikiljer fig med en mera röd-

brun fårg och i fammaniåttningen med mera in*

blanning af fvart-grå, fin* fet flummer : jag fager
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fet Ikimmer, fom ej allenaft år talkaktfg, men af-

ven ock med någon fin Blyertz tingcrad , af

livilket Mineral Finland i fynnerhet ofverfiodar.

Denne ftenart går mäft i låglåndige Bårg-Kul<-

lar och flack-låndige Tra&er. Uti Eura Soc-

ken i Björneborgs - Lån , vifar den fig an 5 at

endaft Conftituera en ftenfkorpa af årikillig

tiocklek, fom betåcker en helt annan in under
varande Hålleften. Det enda något högre Bärg
af denna arten, fom jag blifvit varfe i Finland , år

uppe i Jemfe Sodken, Tavaftehus-Lån, fom dock
år faftare ån den Rapakivi, fom vid ftrandfidan

finnes, och endaft emot hogfta Middags- Solen

rogde fin formultnande art*

2:0 Hållebårgs-arternes egne inre befkaffen-

heter i anfeende tilfafthet, feghet , hårdhet, och
fproda förhållande, hafva bidragit til Bårgens och
fjällens forftoring, Ruina Montium , den må haf-

va timat af Diluvier, jord-fkalf eller andre orfa-

ker. Således hafva

a) Hornfkimrige och Telgftens - artige Bårg,

iåfom af en feg fammanlåttning,aldraminit under-

gått forftoring, och ty fcr man aldrig annat ån

ImåGeschiebe (ftenkaftningar) afde artefne kring

bårgen ftrodde.

b) Spatartige Kalkarter och Marmor- Bårg
hafva åfven tåmmeligen ftått emot Diluvicrnes

och forftoringarnes häftighet.

c) Håilcflint-arterne , Porphyrerne och deras

fläkten, hafva undergått någon mera forftoring.

d ) Den ljus-grä Graniten ånnu något mera
och lika la den rode,

e) Den grofva röda Graniten , iåfom ganfka

fprod och {kor, har alleftådes undergått cn fvår

ion-

\
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fånderremning, forftöring, rofning och ofante-

lige ftenkaftningars kringlpridande ; men

f) Rapakivi- arten* lafom i (ig fjelt* all fof-

vittringoch lormultnings egénfkap å fido fatt, al-

dralprodaft* har undergått denfvårafte forftormgert

af alle har i Norden befinteligc Ilen- arter.

Naturens HÉRre, fom af evighet fonitfett

Jordklotets fordärf for ölydnans lkul$ har dock
la vifligen lagat at denna Hålleftens- art ej fkulle

utgöra, hvarken någon fynnerlig myckenhet, ej

eller upftiga til ftora Bärg och Hogder > ty annars

hade den (tettarten med fin grufveligä rosning lå

ofvertåkt all nyttig mark, at all Upodling blifvit

ömojelig. Den ljus-grå och [altare Granitens ros-

ning, har dock la vida varit nyttig for månnifko*

flågret^ ät med mera lätthet kunna betjäna fig

deraf til byggnad* och de andre ftenafnes geschie-

be hafVå varit och kunna blifva nyttigé til våg-

Vilafe vid Malnrlireks och Fofliliérs eiterfokande*

Men ät nu komma något närmare til råtta,

åtnnet, lä har jag funnit de Finlke Rapakivi Trac*
terne egenteligen vara följande * mycket jag

kan erhinra mig*

1 . Kring Nyftad,iLetala Socken och något i

Virmo* åfveniedés något i Eura Socknar. Mar*
keligt åf, at i Eurä Socken åfö Hällarne ifrån ur*

ålders timan aldeles orubbade* och lika lå åt Ny-
ffcads fidan* finner man dem ororde ; men lå til*

låjandés i Centro af denna Trä£ten* fom åf öm*
kring Letala Kyrkä* der årö Hålkrtte få Upri£=

ne och ftenrofäde * ät Gefchieberiie ligga i fötrt

itore Hus och Mullhögar , men i lynnerhet m!ft

multnade och forfallne emot fodra fidän*
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DefTe Gefchiebe hafva blifvit kringkaftade

hela landet,ja långt Sodcr omAbo ftad, dock icke

iåtått fom i början. Man har fedan tydelig känning
och fkillnad afannan faft gråften , alt tils man nalkas

z.HelfingeforsTractenj dåRapakivi fafta Hall,

fårdeles kring Helfingemalm, tager vid , och räc-

ker, fhart fagt utan något millanfkott, alt fram
om Wiborg. Men han år dock ei alleftådes fä

fprod och los, fom på Helfingemalm och kring

Wilman(Irandike traéten; ty inåt landet och ine-

mot der Rapakivi-tra£ten terminerar fig,årRapa-
kivi-ftcnen hårdare och faftare,och mindre formult-

ning underkaftad ; åfveniedes vifTe trafter kring

Wiborg, hvareft den år lå faft, at de gamleWiborgs
Murarne åro med dennaRapakivi-arten updragne*

3. Den tredje Traéten år, fom jag förut om*
rordt ,

belägen up i Tavaftehus - Lån i Jemfe
Socken, men icke af någon befynnerlig vidd.

Flerefå betydelige Rapakivi- tra£ter, och af

den rymd , fom deffe, kan jag nåftan forviffo fåja,

icke finnas i hela Sverige och Norrige, få framt

icke i Öfterbotten, dar jag icke varit, eller kom-
mit på i

tanka at efterfråga, om någon lådan tra£fe

der gifves.

Icke eller har jag någorftådes funnit någon
annan ftcnart hafva fa allmänt undergått formult-

ning, fom denne FinfkaRapakivij ty jag tager bil-

ligt undan de exemplen, fom gifvas pa vilTa ftål-

len af förvittringar, och flere fmårre Speeifiqve

håndelfer.

Det år ganfka låkert, at då man igenfoker de

orter, hvareft defle trafter terminera fig,få åro al-

tid Hållarne på de ftållen, der afvaxlingen emot an-

nan Hälleftfcn vidtager, faftare och mindre for-

mult-
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»ultning underkaftadc. Frågan blir altfå, om
man må

c

kalla famma ftenart för Rapakivi mera,
fedan defs fjelf-fråtartde egenfkap uphordt men
jag har tyckt honom likafult kunna behålla det

namnet, i anfeende til åtfkillig annan defs fårfkild-

ta befkaffenhet emot den grofva roda Graniten»

Äfven år ock det vifst, at då man midt i Cen-
tro af defle Rapakivi-traéter gor fig någon moda,
at på flacklåndiga ftållen och hålffc i fkogarne ef-

terfe, lä lårer man ej behotva at gå få fynnerliga

djupt, forrån man finner fkarp och orörd, ja al-

deles oformultnad Håll af Rapakivi-arten.

Slutfatfen blifver då den , och fom hvar och
en invånare i orten år ofvertygad om, at den al-

dra måfta i Finland formultnade Rapakivi, be-

ftår ej af annat, ån lofe, uprifne, kringkaftade och
omfpridde Gefchiebe eller ftenkaftningar , fom
med tidens långd til grus fondcrfaliit och for-

multnat ; men at däremot all faft och frånurqveds-

timan orubbad Rapakivi Håll eller Klippa, har få

litet undergått fondergrusning, når man undan-
tager medlerfta traéterne af Rapakivi Rymden

,

man ej kan råkna at komma et hälft Spadtag djupt
i det förfallna grufet , och på dc flåfte ftållen al-

deles intet annat , ån likfom loft fmått grus vara

ftrodt ofver Hållarne.

, Så vida kan och bor man medgifva förändring

å defle orter, på jordbrynet vara forelupen, at

fedan ftenrosningen nyfs förut, antingen i Diluv io

Magno , eller någon annan och obekant fortio-

rings tima, var for fig gången, hafva alle <tefle

ftore uprefne och kringfpridde ftenkaftningar, u-
ti en grufvelig måtto forderfvat all nyttig mark
ock engd däromkring, och då ofelbart halt anfe^

R 3 ende
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ende af afbrände och forftorde ftenbygde Stader,

Fattningar och murar ; men med tidens längd

hafva defle ftenråsningar fmåningom begynt för-

multna och återlemnat Landmonen en någorlunda
likhet til fit forna {kaplynde,

1 Sluteligen beder jag, at fa erinra, at hvad jag

hår anfordt om ftenarternes bidragande , på den
ena fidan til Bårgens fk&pnad , och på den andra
til deras forftoring, bor icke tagas annorlunda, ån
iåfom exempel-vis anfordt til utförande af minc
anmärkningar vid detta tilfålie. Ty til en fuil-

ftådad utarbetning i detta vidlyftiga ämnet horer

långt mera, ån hvad innom lå trånga grånior kall

•utforas > men kan imedcitid tjena at reta andre,

at litet närmare fe fig om på et lå vidlyftigt fålt,

och icke lata bero vid det,fom en hop gamle Geo*
graphi Subterranei behagat berätta for o(s.

BERÄTTELSE,
Qm ofra Arm-pipans brått , timadt vid

11 Boll-kaft,

ans Excellence Riks-Rådet m. m. H. H-
Grefve Tessin, har behagat meddela
Kongh VetenOcaps Academien alla nodi*

ga underråttelfer om denna fållfarorna håndeiie,

fotn fig tildragit på Defs Sätesgård Akero, den 5

Junii innevarande år.

Regements Fåltfkåren vid Våft>Gotha Ca-
vallerie , Herr Joh. G. Sifvert; intygar , af

den 4 i famma Månad, det han, på Hans Excel-
lens
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lenccs befallning, befokt en man om 28 års ålder

,

hvilkcni ofrigt ågt och äger god hålfa och kropps

ftyrka; men haft den olyckan, at dagen fornt, då

han roat fig med boll -kaftning, bryta högra of-

ra arm-pipan tvårt utaf , i det famma han med ut-

ftrackt arm kaftat bollen ifrån fig.

Brättet var i tvären vid pa(s två tvår-finger

ifrån arm -pipans nedra ända, redan af Studiofo

Chirurgise Herr Erhardt i god ordning

bragt och förbundet. Tillfällen voro de vanli-

ge, h vilka genom tjänlig fkotfel blefvo lindrade

och håfde.

I flutet af Julii Månad har den fjuke läm-

nat lången och under beftåndig välmågo i of-

rigt, nalkades bättringen* Dcfs arm har feder-

mera blifvit aldeles läkt.

Mannen (kal på 17 år aldrig varit fjuk, el-

ler haft någon kånninp i defs arm, fom kunde le-

da til mifstanka om någon fordold bea-rota på det

brutna Hållet.

Han fynes vid armens håfvande tilbaka och
upåt,hafva forfatt arm-pipan i en nära lodrätt ftåll-

ning, la at 6h*a ändan fkridit ofver medel- puncten
af defs Ledgångs panna, hvar af håndt, at den ej

få häftigt kunnat leda lig nederåt , at icke de ftar-

kare fram- armens kott-drag, häftade vid nedra ån-

dan af famma arm -pipa, fnällare fullbordat deras

häftiga rorelfe i bollkaliningen, hvarat ledens for-

rånkning eller benets brått , efter Mechaniqvens
Lagar, äro mogeliga och hända

(

#
). Ehu-

(*) Se H> Meiboms Exerdt„ dé Ojjiunt Conftitutione

Naturalt & fräternaturalt
, Hel/nft. 1668. famt W. H.

Waldtschmidts Diatribe de fraéluris ojjium ,fine

violenta caujfa externa^ Kikl IJH. S a via tbferv.

62. &c.
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Ehuru denna håndelfe icke år enfam i fit {lag,

år den dock vård * oeh nyttig at ugtekna , både
for deLårda och for det Allmänna, da hvar och en
deraf lårer, at bruka aktfamhet vid häftiga kröps
rorelfer.

BE SKRI FN ING
Pä Caffe -Trädet (*) i Surlname

,

Af
JOHAN SILANDER.

Caffe-trådet hålles for en af denna American-
fke Coloniens iiårligafte och fornåmfta

växter, i fynnerhet fom det SfvertråfFar

de omge landets frukter och icke fordrar fynner-

ligen flora omkoftningar, dock rikeligen dem
eriåtter, då det val (kötes,.

Ujnder mitt viftande i Surimane, hafva mina
goromål i flera ar varit, at opodla och ftyra Cat-

fe - plantmngar; derforc vil jag korteligen näm-
na om trädets befkaffenhet, plantning och fkötr

fel famt om fruktens tilredning.

Caffe - trädet planteras af fron , fom lås uti

fårfkildte dårtil inrättade trå-lkolar.. Efter et års

forlop eller kårtare tid utfättes det uti Caffe-plan-

tagen. Det växer merendels til en buOce och fäl-

lan til ct ftort tråd y defs ftam år rak, grenig

,

kladd med kork-lik bark^ grenarne nedbogdemot
, * roten

(*) Atjkillige Autforer hafva Tal tilfurene fkrifvit om
Caffe -trädet och defs planterings men fofy denne Att-*

&or jämte Botanifk kunjkap , har mångårig forfarenhet^

har Akademien trodt , at defs nyare befkrtfning fortjän**

tt rum i Defs Handlingar.
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roten , annars upråttade, utflagne, rundade, le-

dade och Ikinande. Lederne, (Articuli) åro

m<?t oka andan tjockare och platte. Bladen åro

mot hvarandra iatte, Ikaftade, aflånge, något

fpitfige, glatte, fkinande, i kanterne vågade
,

hängande. Emellan bladfkaftcn ligga på de unga
qviitarne loffträn (Stipulse) hinnlika, rundade och
i en udd fluttade. Blommorne fitta å omfe fidor

vid blad-lkaften. Blomfodret (Calyx) år en brådd,

fom omgifver modren (Germen), ganfka liten,

forfedd med 4 eller flere fmå tänder på kanten.

Kronfodrct (Corolla) enbladigt, trattlikt, of-

vantil delt i 5 lancett-Iika flikar på fnedden bog-

da, litet rullade, hel hvitt.

Stifterne åro f, fette i mynningen på Kron-
bladet, fylade , karta. Sådhufen (Anthcrse) af-

långe, uddade mot bagge åndarnc och längre ån
liifterne. Modren (Germen) rundad , i oire ån-

dan trubbig, ihålig, ftylen enkel, vid Kronbla-
dets långd, ofvantil tjockare och tveklyfd. Mär-
ket (Stigma) tvådelt och på båda fidorne tilbaka

rulladt. Frukten är et aflångt bår , i fpetfen naf-

lat, två-rummigt, två-dorrigt, hog-rodt då det

år moget. Tvånne aflånga fron, fom på ena fi-

nan åro kulinga , på den andra platta , klådda
(Arillata) hinnade.

Vid enCaffe-plantning, år god jordmon nö-

dig at utvälja, fom bor hafva mycken fvartmylla;

de låga och fumpiga Janden hafva den måfta, och
fäledes åro de tjenligafte. De kofta mycket arbe-

te i borjåns men det betalar figs ty alt efter fvart-

myllans djuplek kan man vånta fruktens yrnnog-
het och trädets varaktighet. På höga och vattu-

fria land våxer vål Caffe- trådet * men utan någon
fordel. Rf En
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En Caffe - plantning bor hafva foo Ackcrs
land , om den fkal ftåndigt kunna bibehållas * tv
a kan tredjedelen af landet fparas, atårfa f tade

landen, fom genom tiden målte låmnas i trade.

Et Ackers land år 66 fot bredt och 660 fot långt.

Skogsfålhiingen bor fke i ftora tork-tiden 5 ty om
icke landet biifver färdigt at planteras i lilla rågn-
tiden, upkommer ogrås, fom fordrar mycken mö-
da at utrotas. Aret år hår fordclt i 4 års tider; den
forfia, lilla torktiden, fom varar allenaft iFebrua-
rii manad; den andra, ftora rågntiden, fom bör-
jar med Martii månad och varar til den jy:de Aug.
Den tredje, ftora torktiden, fom tager fin början
i Augtifti månad och flutas i December ; då den
fjcrde följer, fom år lilla rågntiden, hvilken varar

til Februarii månad.
Til en fkogsfallning af 30 Ackers Und, for-

dras 50 til 60 arbetfame flafvar, hvilka vid forfta

anläggningen åro hogftnodige s ty då rnåfte vallar

och vattuledningar på alla fidor förfärdigas, fom
tjena at aftappa och återflåppa vatten på planta-

gen 3 och vid de påföljande årens {kogstållningar

måfte de därjämte underhålla och renfadet fom re-

dan år plantag Vid anläggningen göras landen

fyrkantiga, at inga bugter och vikar finnas, fom
hindra vattnets aflopp. Når bredden och läng-

den åro utmätte af det ftycke {kogsland, fom bor

fållas til plantage; fålles fkogen, därefter gråf-

ves diken på alla fidor, och at dikens jord göras

vallar, at athålla vattufloden ; deffe diken gråfvas

gemenligen 8 til 9 fot breda och i djupheten råt-

tar man fig efter vattnets fall nedanfore ; men når

hafver tid, iåfom i lilla tork - tiden, gråfvas

forenåmde diken til 20 eller 40 fots bredd , at bår-
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ga det myckna rågnet, fom hår häftigt faller , ofta

i 3 eller 4 dagar utan uppehåll, och at den upfti-

gande floden hindras. Vallarna bora ligga 16 fot

ifrån dikes-kanterna, på det defle icke genom val-

lens tyngd må brytas. Når dylika diken och
vallar åro fullbordade; utfokes ftållet der fluffen

båft kan låggas, at afleda lorenåmde dikens vatten

med ebbens fall 3 Sluffen bor låggas der den forbf

plantagen löpande floden år djupaft, fom år ge-

menligen vid plantagens nedre fida, fom ligger

nårmall mot hafvet/

Då landet låledes år befriat från vatten , bran-

nes den fällda fkogen och jorden renas från det

mäfta trå, hvarvid noga horf aktas, at icke fvart-

myllan tillika fattar eld , fom år en obotlig fkada y

derpå fordelas landet i langar af 3 5 fots bredd ,

hvareft kommer et dike af 3 fots bredd, och z fots

djuphet, lamt 660 fots långd> defla diken leda

vatnet af fångarne uti forenåmde ftora diken , fe-

dan gores fångarne kullriga
9

at icke vatnetkan
ftadna på dem t Når man finner jorden vara alt for

fet och los, plantas Tayers (Arum colocafia) Ba-
nanas (Mufa) M*ji$ (Zea) CaJJave (JatrophaMa*
nihot) dåruti 5 hvilka åro Slafvarnas foda 9 utfuga

den ytterita ytan och gora jorden faftare, at trä-

det aret dårpå kan båttre fatta rötter, då nyfs-

nåmde frukter utrotas , undantagande Bananas

,

fom lemnas til defs CafFe- trädet år 3 eller 4 år

gammalt , emedan 4et ined fin Ikugga Ikyddar
CafFe -trädet.

Angående rummet, fom bor lemnas emellan

tråden då de plantas , åro ftora fkiljaktipheter.

De måftc råtta fig efter jordens fettma \ la at uti

god fvartmylla plantas de ofta på 11 til 14 fot från

hvar,

tji :.
•'

,.v,.' '-• > ' ' i' ä ' *
'

"v 'V. Stit».'®
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hvarandra, på det, då de blifva fullvuxne, det
ena icke ma trånga det andra och hindra luften at

uplifva dem. Når man beflutit, huru mycket
rum man vil lemna emellan tråden , märkes noga
och utftakes med fmå florar rummet for hyarje

tråd, der det fkal plantas, och det få, at hvart

man vänder ögonen, en råt rad fes ut åt landet *

dårpå tagas telningar af eller 2 [fots långd, och
plantas vid hvarje ftor, hvilka lä vridas, at dc
ilodja telningarne emot-blas - vådret. Telningar-
ne få ej plantas närmare, ån 3 fot från de fmärrc

diken och 6 fot från de florrc.

De fom idkaCaife-plantningar, komma icke

ofverens, om trädet bor lemnas at våxa vildt lå-

lorn bufke, eller om det bor fkåras til en ftamm
och ftåckas då det ernått en vifs llogd de måfte

hålla fore, at et vildt tråd gifver mera frukt, efter

det våxer mycket högre och fprider fig vidare

,

famt at livar itor gren hafver fina fmå qviftar, fom
gifva frukt.

é

Et vildt tråd våxer i god fvartmylla til 14 el-

ler 16 fots hogd$ men förfarenheten vifar, at de

vilda tråden åro mindre fördelaktige och underka-

ilade följande ölägenheter 5 1, Suga de flora pre-

narne kraften utur jorden for deras egit beftand,

utan at gifva någon frukt, och fitta de fmå qvi-

ilarne, fom bara frugten, långt ifrån hvarandra,

och våxa icke längre ut, ån 3 fot från de flora

grenarne. 2. Når grenarne blifva fullvuxne, bri-

lla de dels af vädrets våldfamhet, dels at Slafvar*

nes vårdslöshet vid fruktens afplockande* 3. Gif-

va defle fin frukt i tappen och icke under. 4,

Måfte ilafvarne piåcka frukten med tilhjelp affle-

gar 3 hvilket går långfamt, hålft fom frukten år

kring-
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1

-

ItringfpridcL Förloras mycken jord for ingen

nyttan ty på en fång af forenåmde långd, der Caf-

fe-tråden blifva iz fot från hyarandra plantade*

år redan ig tråns miftning emot en fång hvari trå*

den plantas på 9 fot från hvarandra. 6. Måfte
flera diken grafvas, ty då tråden plantas på iz

fot, komma allenaft 3 rader trån på fången , fom
då icke gores bredare, ån 30 fots däremot på en
fång af 33 fot, komma 4 rader, då tråden plan-

tas på 9 fot. 7. Måfte jorden oftare renfas från

ogräs, fom växer häftigare på de flata fälten emel-

lan tråden, 8- Uti plåcketiden, då jorden icke

kan hållas aldeles ren från ogrås, år fvart, at finna

igen frukten, fom faller af tråden. 9. Vilda trä-

det börjar tyna af, då det hunnit til 10 års ålder

och dor åndteligen bart emellan 16 til zo året.

Däremot ofvertyga någre gjorde Ron, at et

trå, fom år plantat i god fvartmylla, 9 fot från de
andra, anfadt til en telning och ftäckadt då det

blifvit 6 fot högt, hafver följande formoner. 1 . Får
cn faft och tjock ftamm, fom flår emot ftorm och
blåsvåder. 2. Har tått tillfammans fittande fina

qviftar, hvilka våxa f fot ut från ftammen, få at

tråden med fina underfta qviftar våxa i fot in i

hvarandra, hvilka hindra ogråfet at våxa> de of-

rige qviftarne hånga neder på hvarandra och lik-

nar då trädet en pyramid.? 3. Kunna flafvarne

med mindre moda och utan fkada for trädet, piåcka

frukten och finna igen den, fom faller pa jorden,
fom år fri från ogrås. 4, Et anfadt tråd bår frukt

lå val under fom ofvan Kronan*
Huru gammalt et anfadt tråd blifver , år ic-

ke kunnigt j ty de gamlafte hår i landet åro nåp*
peligen 18 Sr 3 men de vifa fig lå frodiga , as man

får-
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förmodar det deras varelfe (kal ftråcka fig til 30
eller 40 år.

CafFe- Trädet börjar gifva frukt efter 5 ars

våxt j men det kan icke räknas, for än det hunnit:

til s år. Det bår frukt 2 gånger om året* for fl: a

gången mognar det uti April och Maji månader

5

ofta mognar det lå olika, at det måfte plåckas tilg

uti Augufti. Efterplåcket mognar uti Oftob*
och Novemb. Månader* men trådet gifver djt

lållaniå mycken frukt, fom förra gången»

Unga tråd bara ftora bönor j hvilka afo icr

ke lå vålfmakeiige*, fom de gamla trådens bönor
,

hvilka åro imå. Hvar Slaf måfte i plåcketiden,

dageligen plåcka z korgar bönor, fom fkola hålla

10 fkålp. ledan de åro anfade och torkade* Om
aftonen blifva de plockade bonorne måtte och de
i roda eller ytter fta Ikalet qvarblifna^ baras på ert

torck-lafva j men de ihvita {kalet balas i et tvätt*

kar, der de tvättas, och de brutne fkaletf famf
bårtlkåmde bönor aikummas* derpå foras de pa

torklafven $ at torkas i fölen 3 eller 4 dagar, hvaf*

efter de foras i Lador, at väl genom-torkas^ der de
måfte omfkoflas åtminftone 3 gånger om dagen

«

Forfummelfe håruti kan på en dag gorä åo^ til

30,000 gyldens fkäda -

y ty de bränna fig tilfam-

mans och blifva fvarta, då de icke duga. Qyar-
pen, fom tjenar til den yttre hudens eller (kalets

affkiljaftde^ år af trå gjord och tilfammans häftad

päåtfkilligt lått : vid ena andan år en vals med råtä

räfflor, fom blifver af i:ne Slafvar med hvetvar

kringdragen, nåftan fom en flipften. Denna vals

löper ofver en derunder liggande {kifva* fom åf-

veii år rafflad, öeh fom kan höjas eller (änkas i alt

efter boftornes ftorlek, och fom de mer eller mindre
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åro torkade. Ofvanfore valfen år en fkruf, hvaru-

ti bonorne flås, fom bora malas jemte något vat-

ten, at gora Qyarnen hals genom fkrufven ledas

Bonorne emellan forcnåmde Vais och fkifva, der

de i råfflorne kråflas och fkiijas från det yttra rocfa

fkalet* Framfore qvarnen litter et Riflel, lågjordt,

at bonorne i hvita fkalet, kunna gå genom och
falla ned, däremot de iroda Ikalet qvarblifna,drif-

vas til andan af Rifslet,

Ladan liknar våra ho-lador och år den kod*
baralte byggnad for Caffe-plantare$ Den kollar

ofta 20 til 30000 Gylden 5 derti! anländes detta

landets fkonafte timmer och de bålta Byggmåfla-
re. Ladan hafver z til 3 vindar ofvanföre hvar

andra, forfedda med luckor på alla fidor, at vä-

dret kan trånga fig 111.

De faledes torkade Bönor, dragas uti ttt ortelett

och ftampas med tråftotar, at fkalen falla från bonor-
ne. Vid detta dampande brytas en del af bonorne
eller blifva platte, öm de icke åro nog härdade i

Solen. Mortelen år en lång , ftor och fyrkantig

ftock, uti hvilken åro huggne flora ovala hål,

deruti bonorne flås och flotas. De ftampade Bö-
nor foras til vannqvarnen-, hvilken år gjord nå-

itan fom den Chinefiflca Kaft-Machinen, och ge-
nom vädrets drift fkiljer de afftotta fkalen från Bo-
norne, Bonorne fkilde ifrån (kålen ,, blifva ren-

fade af Slafvarne, från alla flotta och fvarta Bönor,
då de låggas ånnu några dagar i Solen, 'hvarefter

de flås uti fat. Faten bora ej aldeles fyllas, på
det bonorne må ligga få mycket lofare. Rätteli-

gen bor et fådant fat hålla 3fo Ikålp, bönor-

FöR-

/
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Frih. JOHAN GABR. von SETH i
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et lands Climat förtjänar kallas göd t, hvar-

åftmånnifkor kunna lefvamed hälfa, fanit

finna nödtorftig näring af Landets frukt

oeh afvel. Hv&d hålfan angår 5 få yida ém beror
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på varma, kunna månnifkor vånja fig vid, och
må val uti mycket olika grader af varma. Om
det icke antingen år få hett, at luften ftånpligt,

både dag och natt famt i ftugga, ar varmare ån en
frifk månnifkas blod, nemligen 3f, hogft:4ogra-

der på Svenfka Thermometern, och at intet me-
del gifves til århållande af nödig fvalka for lungor*

na> eller ock på andra fidan, om det icke år få kallt,

at blodet och vådkorna ftelna, oaktadt hvad me-
del brukas af rorelfe , kläder och med konft til-

redd varma, at hålla den flytande 5 få år mogeligt,

at månnifkor der kunna lefva, faftån med mer
eller mindre olågenhet af mycken hetta eller

mycken kold.

Sådana ytterligheter af Climatergifvasknapt

på vårt Jordklot. Inga Länder under iEquator
åro obebodde, blott for hetta $ och fjelfva Pol-

kolden lårer näppeligen vara fkarpare, ån den Si-

berifka, fom i fifta (tycket af Academiens Hand-
lingar nåmdes, hvilken likväl uthärdas af månni-

fkor. Forfynen har dels få vifligcn lämpat mån-
nifkans natur emot Jordens aflågienhet ifrån Solen

och emot den vårma, fom luften och de ofriga

Jord-kropparna af Solens fträlar kunna emottaga
och behåilaj dels gifvit fådana medel och utvä-

gar at förekomma hettans och köldens Ikadeliga

verkan på våra kroppar 5 at ej något Climat på
Jorden lårer endaft for olverflod eller brift pä vår-

ma, räknas for aldeles odugligt at hyfa invånare,

atminftone viffa års- tider. Dubbelt varmare, få-

fom Planeten Venus, kunde Jorden for hetta al-

lenaft bebos vid Polerna 3 dubbelt kallare, fåfom

Mars, allenali vid-^Equator. Atta gångor ftor-

re
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re hetta ^ fåfom på Mercurius, eller 27 och 88
gangor ftarkare kold, fåfom på Jupiter och Satur-
nus, voro odrågelige for djur, af lika natur med
öfs. Hos della lenare Planeter larer forntödelt*
gen någon egen underjordiffc vårme årfåtta bri-
tten af Sol-värma. Vår jord har älven på djupet
en egen invärtes llåftart bcllåndig värma af några
grader ofver frys-punéfcen

s
förutan hvilkert bon

viflerligen ofver ak vore mera kali och mindre
fruktbärande*

Men vårmen behofves icke allenaft at uplif-
va våra kroppar, utan ock at litur Jordens fkote
framdraga växter, til vårt och de andra diurens
Uppehållen Håruti vifar lig ock den Gudomeli-
ga Förfynens milda omvårdnad. Fattån icke Lim-
ma växter komma fort i alla Cl? mäter 5 är dock
hvartochetbegåfvadt med et ftört antal egna nyt-
tiga växter. Faitån icke alle våxaf jelhname alle-
ftädes

, kunna likväl de oumgåtlgligafte genom
plantering och ans frambringas. DeHbmmaren år
kårtare^ mogna växterna fortare, at ftorden bli£
Verderföreej mindre väl fignad. Nägre ofruktbars
trader gifvas val här och där i alla Öiimater, feaö
hända mäft i de kallade } men denna b titt årikteS
gemenligen genom omriögare tilgattg af afvel Ut*
Ur de andra Naturens riken. De kalla fs-haf*
ven hyfa rått. få ftor myckenhet af vålfnlakiigä
liftar

5
(om de Värma vattnen. En ftor del fo^lar

tyckas finna fårdeles nöje 1 Nordifk fval luft,°dic
de flytta om Somrarna utur de Varmare Länder.
Defle kunna knapt upvila något nyttigare in-
hemflet Djur, än Renen $ fom haf p liemort i

£? k^ Fjällen, På tmderjordiik Éalter af d<*

Si nyt*
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nyttigafte Mineralier, år Stminftone få flor tilgang
uti de med fno betäckta, fom uti de af Solhettan
afbrända bårg. Emot defla Rikens prodtifter,

kunna et Lands invånare, genom byte och han-
del ärhålla dem, fom fattas uti växt-riket.

Alda kunna månnifkor, enligt forfarenheten,

lefva nögde och lycklige , fnart fagt alleftädes

på Jorden, fallån icke alleftädes ju fl; med lika

beqvåmlighet och i lika ofverflod. Beqvämlig-
het och ofverflod , eller lått tilgång på nodtorfter

och läckerheter, monne de juft göra det lyckliga-

lie Folk? Jag tror, at alle, fom ej kanna något
annat lefnads-fått , ån det de åro vande vid, ehu-
ru härd t det kunde vara i jåmforelfe emot andras,

åro verkeligen åfven få nogde ? följaktcligen åf-

ven fä lycklige : ja, at de fläfte ej vilja byta, om
de ån kände andras, Hålla icke Lapparne fig for

det lållafte Folk på Jorden? Det gamla ordsprå-

ket: ju kattre Land^ de/lo fåmre Folk, tål väl myc-
ken infkrånkning: dock år vifst, at de hetafte och
jämväl de ymnogalte Länders invånare gcmenli-
gen åro vekligarc och fvagare, i"a til kropps fom
finnes krafter, ån de kallare och mindre frukt-

bårande Länders, hvilka noden drifver at mer
fkårpa forftånd och eftertänka , at mer arbeta

och hårda kroppen.

Hvilket Climat år då det båfta ? Hvart och
et hårfina formoner och fina ölägenheter: livar

och en tycker mäft om det hvarvid han blif-

vit vand. Man kunde gifva de Climater före-

träde, hvareft både kold och vårme åro måtte*

lige s men denne måttelighets grad kommer me-
rendels an på tycke , och år fvär at utftaka. Uti

lam-
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famma varme, fryfer en, den andre fvettas. Uti
hvart och et Climat år man otålig, nu ofvcr het-

ta, nu ofver kold: ty ingenftådes år fa varmt,
at man icke någon gång fryfer 5 eller få kallt, at

ju hetta ofta plägar. Når det år varmt, ömkar
man dem, fom hafva ftorre hetta > och når man
fryfer, dem fom hafva kallare.

Kölden gor ej oftare {kåda på Jordens gro-

da i de kalla Climater, ån hetta och torrka uti de

varmare. Ståndigt rågn ,
några månader å rad,

i de varma JL>ander, förekommer ofs bcfvärligare,

ån våra goda vintrar, fom få mycket gagna ofs och
befordra rörelfen, at vi billigt råkne for en olyc-

ka, då de åro alt for blida och kårta. Andre tyc-

ka tvärtom, och bagge hafva rått, ty h varje

Lands Hushållning och lefnads - iått åro inrättade

efter defs eget Climat. En afbrånd mark, fådan

fom Do6tor Hässelqvist befkrifver Egypten i

de torra månaderna, lårer vara foga vackrare , ån

en med Sno betåckt. Ej längre Söder, ån i Ita-

lien, måfte man, ftorre delen af Sommar-dagen,
hålla fig inne -

y men kold hindrar ofs fållan at va-

ra ute och forråtta våra fyflor. Brännande Sol-

ftråiar döda der flera, ån kold hos ofs. I ge-
men, vanka flera oeh fmittofammare fjukdomar
uti de heta Climater, och Folket hinner der ej

i allmänhet til få hog ålder. Flera utvägar gif-

vas ock at förekomma köldens våldfamhet, ån

hettans plågor. V

Skogar åro de nodigafte ting for kalla Län-
ders inbyggare. Så långe de ej tryta til hus och
brånfle, har folket ingen nod 3 'men brift pä dem

S 3 eller
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eller andrst brånneliga ämnen, lårer vara torriåm-

ita orfakcn > hvårföre PoUtraftcrne åro långt min-
dre bebodde

9 an de hetatle Länder. Ty alla la*

ra ej ha tva den undransvårda lycka, lom Island,

til hvars ftrander fkog årligen fåges komina fly-

tande : utan hvilken formoir Landet med moda
kunde bebos, forn hkvåi nu, oaktadt kölden,

Jiyfer glada och nog da invånare, hvilka i hafvet

firma et outtomeligt- vifthus, emot hvars fkatter

de tiibyta fig andra nodtorfter,

Forrån riktiga Therftiometrar upfunnos, var

det ej mågeHgt , at fa något tydeligt begrep
om Ciimaters ratta (kiljaktighet, i anfeende til

kold och varma. I frän detta Seculi början, haf-

ya val Meteorologuka Obiervationer blitvit gjor-*

de uti mänga farlkiidta Climater j men få vida

xnu"! ar vetterlio-r \VclY in gcn ånnu åtagit fi£ den
mödan at anttälla någon riktig jårnforelfe, vidare

|n af några få dagars obiervationer uti ovanligt

varma eller kalla ar, hvaraf intet visft kan flutés*

pqi Climaternas ratta förhållande.

Til prot, huru et Qiroats befkaffenhet, ef*

ter min tanka, bor utforfkas, och huru flera Cli*

rnater baft kunna jämföras lins emellan, har jag

hållit mödan vård t, at af 19 ars dageliga Ther*
inometer- Obiervationer

, gjorde i. V\ i tia , forn

ligger nåftan midr i Sverige, vifa Svenfka C\U
piatet ^ m?d-lma$tiga värma och kold, hela aret

igenom 3 lamt af 10 ars dylika obiervationer,

gjorde i och vid Fans, vifa Franfka Climatets be^

fkaffenhet, for at tydeligen fe råtta Skillnaden e-

mellan ädla Climater, Denne undedokning lårer

blifva nyttig
?
icke allenait i anfeende til Phyfifka
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kännedomen af defla Climater, utan ock på |t-

Ikilligt lätt vid var Hushållning.

Vid utlåndffca växters plantering, kommer
val mycket an på forlok

?
hvilka toia vårt Gli-

mat eller ej $ men få år ock nyttigt, at rått kan-

na det Climat
5

hvarifrån de komma, och det

nya, hvartii man vil vånja dem. Regeringen har

i de fenarc åren, til folk-briftens (toppande, fokt

locka utlänningar at inflytta til ofs : en af de or-

faker, fom afLeracka dem, år inbillningen, om
vårt Climats grutveliga hårdhet. Torde hända

de betänkte fig mindre,om de blefvo ofvertygade,

at vår kold år drågelig, och allenaft något lång-

varigare , ån deras.

Framledne Profefforen And, Celsius bör-

jade della obfervationer i Uplala, år 1739. Ob-
servatören Hjorter fortfatte dem i 10 år, 'til fin

dod, år 17^0 i April. Sedermera hafva Profes-

forerne, Herrar Stromer och Ferner, lamt

åndteligen nu i år, Obfervatoren Herr Mallet,
fortfarit, alle med lika beromlig flit. De hafva

upteknat Thermometerns hogd ute i fria luften,

dock i fkugga, flera gångor om dagen, men i

fynnerhet vid Solens upgång om rnornarna, då

det merendels år kallalt, lamt ftraxt efter midda-
gen, då vårmen gemenligen år ftorft. Den moda,,

at dageligen ftå up med Solen, bcfynnerliga om
Somrarna, då hon hos ofs går up få bittida, vi-

far våra Obfervatorers ofortrutenhet , hvaruti

få utlåndfke hafva långe uthärdat, men fom är

likväl nödig, om man Ikal utröna dagens medel-
måttiga varma. De Thermometrar , fom blitvit

brukade i Uplala, hafva varit dels Reaumurs,
S 4 dels
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dels De V Isles, fållan Hauksbees, ifrån ar

1743 nraft de Svenfke, af Herrar Celsius och
Stromer Ijelfva, eller af framledne Dire6ieuren

Ekström och andra förfärdigade Thermometrar,
fom foga (tilja ifrån Rl: au murs uti annat , ån at

emellan Frys-och kok - puntterna räknas på de

förra xoo, men pä de fenare allenaii 80 grader.

Stundom hafva alla eller några af defia Thermo-?
metn:r blifvit tillika nyttjade. Jag har vid foljarh

de famniandrag af dcfla obfervationer, reducerat

alla Theniionieter-hogderna til famma fcala eller

grad-tal, med de Svenfta, (om hos ofs åfo måft
bekante*

Jag har forft, af Hörda och minfta horden
hvar dag, uttagit rnedelhogden, och ledan, pa det
Tabellen ej (kulle biifva alt for vidlyftig, af 10
dagars medelhogder, tagit medium Arithmeti-
cum, til at fa medeihégdcn for hvart tionde dygn,
hela året igenom. Sift , och ledan jag på det fät-

tet gjord t et fammandrag af alla 19 årens obfcrva*

tioner , har jag tagit et dylikt medium emellan al-

la årens på famm a dagar i månaden fundne me-
dd-hogder , hvilka lära i det nårjnafte utvifa Cli-

matets medelmåttiga kold och varma omkring
Upfäja, hela aret igenom, nu for tiden, hål It

fom ibland deffa 19 varit några ovanligt varma
och ovanligt kalla år. Tide - räkningen år altid

efter np, ftylen,

När obfervationerna någon dag varit forfum-

rnade, har jag tagit medium af/fa många dagars

medel-hogder, fom varit ob.ferverade. Några få

gångor har håndt, at inga obfervationer, på tre

eller fyra veckor ä rad, blifvit anitålde, for Ob-
fer-

^
f

.1 ,*
*

*
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fervatorernas frånvaro, opasflighet eller andra hin-

der. Ifrån Maji månads början, ar ijfpr, til

medium Augufti följande aret, åro val obferva-

tioner gjorde, men fom blifvit forlagde, at jag

af dem ej kunnat få del. ,

Jag drager ej betänkande vid , at hår infora

Sammandraget af alla defla årens obfervatio-

ner* Man kan deraf fe, huru mycket både vin-

ter- kölden och Sommar- vårmen hår åro olike

det ena aret emot det andra. Hyar och en up-
mårkfam låfare kan gora derofver egna nyt-

tiga anmärkningar.

Når jåmte Thermometer- hogden ftår et

ftrek (-), betyder det, at Thcrmomcterns me^
del-högd de dagarna varit få många grader och
lo:de dels grader under frys-punften. Men om
der intet ftrek ftår utlatt, bemärker det Ther-
mometerns hogd öfver frys-punften. Til exem-
pel, ifrån och med den i, til och med den 10 Febr.

ar 1740, har Thermom, medel-hogd varit fi f— gr. under frys-kallt. Men ifrån och med den
21, til och med den 31 Julii ijfj, harmedel-
vårmen varit zi TV gr» ofver frys - punften.

De tvånne fifta columncrne gifva tilkånna

den dageliga ändringen alla årstider, hviiken jag

likväl allenaft af i ju ars dageliga ob fervationer ut-

lokt och applicerat til alla årens medel- värma.
Deraf kan man fe, huru mycket ungefärligen

det plågar vara varmare vid middags-tiden, eller

ftrax efter middagen, ån vid Solens upgång om
morgonen. Ändringen år väl ofta ftorre , men
oc}c åfven få ofta mindre.

s s Jm>
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H7?9 TTAl 1 17/* 2 V45

Jan, i * 10 7,7-

i

12,2- 0,2 5,7~ 3,0-
1

1

-20 10 k.»*A. V'»4Ä« 7,6- 5,0" 2,0 2,5- 6,4"

Febi\

21 55 7
i

5,5- 0,5- 1,2- 2,2- f,4"
1 TIP 11,2- 1,1- 2,4 1,4- 2,9- 6,5"

II 7*1- 4,0- 2,1 2,3- 0,3- 1,6- 8,8-
21 •28 4,7" 0,1- 1,0- 1,4- 9,4"

Mart ,
I -IG 2,

0

i,6 3,8- 0,0 0,9- 0,2 6,2-
1 L -20

rf 0*5 i
o,-* 0,2 2,0- 0,6-

Apr.
*

21 -o T 2.7r c,6- 3,* 1,6- 5,3"
I -10 j* * 4,6 °,7

!

J ,7- 4,9 4,0 2,0-
II -20 0 Q 4,7 4,8 4,9 2,1 8,7 - - -

Maj.
21 -JO •A/7 6,7 6,5 5,5 4,6 i 0,7 - - -

I -IO
J 7 3 5,6 4,1 i i* 10,1 6,6

I 1
! 0,0 6,3 7,5 8,7 Jo 7 9-4 8,9

Jun,
3 l 9,2 ic,7 9,8 8^0 10,3 13,6

I 16,3 12,8 14,6 •> tf m» ;

20,4 1 3,3 15,9
I i -20 iM 13,0 - m - 19,0 13,7 18,5

Jul.

21 14,1 15,2
a* «4 a»

*7>3
,

15,2 16,0
t rf p 16,8 *7,7 *8,2

,

«» Ä «r I5i3 17,6 18,1
I I -20

j 17,5 :*W r»5»7 14,2 14,8 '5,9 »3,9

Aug.
2

1

16,0
;

16,2 15,2 16,2 l$$ 14,2
I ~1G 17,6 17,5 18,1 15,6 19,6

t I -20 *5»4 15,4
; 1 4,5 '13,5 15^ U,5 17,2

Scpt
*

II 31 12,5 16,

1

i3,5 10,7 i 17,3 12,8 - - -

»
l -10 16,7 16,5 13,4 10,7 10,4 12,3 - - -

Vt 12,3 14,1 11,8 9,8 12,7 l°,7 - - -

oa
21

Jr 12,5 7,7 6,2 10,0 10,2 10,8
1 -10 5,5 3*4 i.f,7 6,3 6,4 5,8 6,9
é •20 6,6 2,0 6,3 8,3 M 7,2 6,5

Nov,
21 -31 1,8 f,4 5,7 0,8 5,1

I -10 1,0 7,5 1,6 6,9 3,4 0,8
I i *~20 0,2 0,4- i,9 5,i M 2,1 2,0

£1 "3° 3*7* i,9 3,5" 0,3- 1,7" 2,6-

1 -lö 1,7 2,7 1,1 0,1 4,0 2,2- 1,7"

* 1 1 1,1- °,5- 3,0- 5,3" 6,3"

2 X ~3- 1
1 i

1)0 / >
u

i

0,2- 4'9"! 3,8-| 7,4"

Jan.

s
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T iii i n i

- - MH —'i i t m****m»—mm^mm bi i in » i i — iii i
• »iw i mnm wu

1/4/ t*f 1*7AQ I T i /^ 1 *7 S.^1 />| 1/ ^4

jan.i-io 0,4* 2,2- 3,6- 4>5- 0,9- 3,6- 4*4"

1 1 -20 1,2- 8,3* 5,8- 6,o- 1,1 6,9* M~ 1,2-

21-31 0,1- 3,6- 1,2- 1,4 1,8 8,3" 5,*?- 8,7"

Feb 1-1© 0,3- 10,8' 3,9" 9,9* P,7 2,6- 7,o-

1 1-20 2,3- 9,5~ 2,1- 8,8- 1,9 6,4-

2,6-
4,3"

21-28 1 3,8- 14,0- 1,4- 2,2- 1,4 1,8- 0,3-

Mr.1-10 12,3- 3,9" 8,5- 2,2- 6,1 i,3 0,1 1,8-

I 1-20 4,9" 5,0- 6,2- 6,0- 0 (\
tim , V-/ 0,3 3,i 7,3"

21-3T 9,0 2,6" 5,5" 7*5~ 7,2 2,0- 0,5 3,4"

Ap, 1-10 2,0 1,5 0,3- 0,4 6,3
•y 2*»
+"3 ) °,7~ 1,3

1 1 • 20 Qi5 2,9 4,» 4,6 2,6 2,0 4,5
21-30 2,8 2,6 2,6 4,7 9,0 6,9 8,9 5,5

Maji~io 6,0 7,» 6,2 7,5 4,2 n ,9
T 1-20 10,9 7,8 11,7 i»,5 f m

6*5 6,8 9^7
21-^1 ' 4,8' 13,8 »3,3 »4,9 - - -

6,9 12,0

Jun.i-10 15,4 18,4 »5,7 »5,3
- - - 11,7 13,5 14,4

I 1-20 14,6 20,7 14,6 »4,7 - - - 15,2 r 3,i 14,6
2I*"30 14,6 »9,° 12,6 - - w 19,5 M,o

16,9

16,4
Jul. 1-10 16,9 13,4 »7,3 »5,4 14,1

I P20 »7,3 17,8 »7,7 *m _ ••> **
18,5 15,9 M,4

21 31 »7,» 16,0 »7,5 16,1 ^« •»

O 20,1 *5,5 16,9
Augi-10 16,1 *5,3 21,1 16,3 Ar 19,0 ?7# 16,3

1 1-20 12,8 15,9 »7,7 17,7 1751 i7,3 16,6 »5,8
21-31 »4>7 i 2,9 »3,3 »6,7 I3n3 15,5 *5,4 '4,1

Sep,i-io »3,5 15,2 »2,7 11,8 11,5 12,1 12,5 12,0
11-20 12,3 t r 7 10,0 10,8 10,0 11,8 I2,C 9,6

8,0 IO,I 9,0 12,1 10,3 10,0 IO,7 9,8
Oci 1-10 6,6 1 6,6 9,6 11,? 8,5 12,0 6,8

1 1-20 4,6 7,3 5,6 3,4 8^0 u,o 5,7
21-31 n t 6,0 4,5 2,5 6,2 3,2 7,i

Novi- 10 4,0 2,0- 2,0 3,° 1,3 3,9 %
2,4- 3,5

1 1-20 0,4- 3,0-
,
M» 4,7 2,6^ 3,i 2,6 4,»

21-30 6,7- 2,2 0,9- 0,2 2,8 T i»
t , ** T ,7-

,

4,6'
Pec 1-10 1.7 5,6- 4,fc- »,3- 2,5 O c-~, 3 6,8- 3,9"

II-2C 0,8 10,7- 0,8- 3,3" 1,9- 0,5 15,3- 1,0

1,0 ?,8 0,7- 3,o- 6,2- 4,2- 10,1* 3?Q
e
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1755 1756 1757
TV /T 1 *

Medium Natt- Midd.
ar alla ar. varm. varm.

Tan» i-io / 3 j ) V' 6.6- 6- <C.2~133 2.Q-

I I-IO /la I- J*I" f «r-
J) J 4)3

- 21-3 T 7,8~ 1*0"
3 3,'

4,6- 2*8*7^7

Febr. 1* 10 1 2 ,0- 2"**
3 7°

1 1-20 3*6-33v 0,Q-
7 J 73» 2,1-

7

2 l -28 6*2~ Ö,7~ O,Q 33^ 4*^-
*r) 3

t

Mar t. i-io 0,4- 6,o~ *-3^ *T3 J
0*1

11-20 3^0- 0,7 4* d-T) t 1*6- J 3
IJQ

7 ^/

2I-3I
!

0,7- 3*2- 2,1 * 3
2,2

Apr. 1-10
! 3,0 2*8" 3,0 J 3 *

11-20 i,6 3 7
W 37 /

O.O* 7,4
21-30 1,0 / 7 / 7 v/ 9,8

Maj. 1-10} 5,1 3 vt 7.1 2,2 IO,8
7 V7

11*20
|

»0,7 6^V.3 J 8,8 *T7 3 J 3,3

21-31 iö,a u)i 0 0 I 1 .2 6«6 1 <*8

Jun. 1-10
i »4^5 I '-».O A J3W 20,0

1 1-20 l6>4
1 1 4,0

I s%.d
;

J 7^ 1

16,© 7Vf 9,8 20,8

21-30 17,9 13,1 IO.Af 20,^7 j
Jul. i-io 1 19,1 X2,8 16,4 I T ,2 21,6

11-20
!
1 8,8 20,8 l6,8 11,7 21,97 ^

21-31
|

'6,4 17,0 '20,7 i6s8 1 2,0 21,6

Aug. 1-10
I
'5,8 12,0

;

21,1 17 O 12,6 21,4

1 1-20 I ^*2 10,7
3 / 19,7

21-31 12,3 :I4,2 *4,8 a <^3 1 10,0
3 18,2

Sept. 1-10 12,5 13,0 12,7 I 2*0 16,77/
11-20 0,2 ILO 7,2/ 7

K,2
21-30 8,1 1 10,8 6,8 Q*6 6,1

_> 7

Oä. 1-10
I 7,7 3i3 7,6 4,8 1 0,47^

II 20 6,0 6,2 6,0 ^7/ 8,3

21-31
f 2,8

1,0-

1

3%9 1,0 Q,

7

, 33/ 1,6

-Nov. i-io 0,9 h4 7-
0,5- 4,^

1 1-20 2,2 2,4- 1 -,8 i 1,2 0,4- 2,8

2.1-30
1

9,9-

.

0,9 1 1,4- 2,9- 0,1

Dec 1-10 4,1-
1 2,7~ 1,3- 3,0- 0,4

1 1-20 5^7"* 2,1- 2,8" 3,0-

21-31

;

6 i- 7»S-i 3>5" \
,4)0" 3,0"

Vi
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Vi finne håraf, at var vanligafte och medel-

måttiga kold om vintrarna allenaft år f eller 6
grader, hvilken börjar i flutet af December, år

forft i början af Februario och med foga lindring

haller fort om nätterna til Marti i mknads flut;

men at Solen redan i flutet afJanuarii månad bör-

jar mårkeligen verka om dagarna, få ,at det i

Marti i manad gemenligen år to rriidt på dagen;
men i April får vårmen aldcles 6fverhanäen,foni i

tvånne månader tiltager fmåningom 5 och i bör-

jan af Junio häftigt ftiger til fin hogd , hvarofver

han i Julii månad ej mycket fkrider. Emot flu-

tet af Au^ulb börjar vårmen at något aftaga

,

dock ej fa häftigt, fom han om våren (tigit. Vår
vanligafte Sommar- vårme , då man tager medium
emellan nattens och dagens varma, år 16 til 17
grader i men middags- vårmen om Sommaren år

j20, 21 til 12 grader, h varemot han om nätterna

vanligaft år ii eller 1 3
grader. Åltfå år det nå-

ftan lika varmt om natten i Julii månad, fom om
dagen i Maji.

Men man lårcr ej gifva fig hårmed tilfreds y

utan invanda, at vår kold om vinteren ofta år 6f-

ver 6 grader. Jo viflerligen: men ock få ofta i

Ja mycket oftare derunder. Kölden går ftun-

dom til if och zö grader, ja derutöfvet, men
få fållan, at emot en få kall dag, kunna gemen-
ligen räknas många, då det år to eller helt lindrig

köld, under 6 grader. Til bevis harpa, vil jäg
anföra , huru många kalla dagar här varit uti

hvart och et af de lifta 19 åren.

År 17390m vinteren, var kölden 7 gångor
ofver jf grader, och allenaft en gång, d, ip Jan.

zo grader. Är
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Ar 1740, åfven ej mer ån 7 gangor ofver 1^
grader 5 men ibland detta , var koiden

5 gangor
ofver 2,0, och den 5 Febr. 2$ grader. De li a da-
gar undantagne, var koiden hår det året ej ovan-
ljgt ft rang eller långvariga men egenteliga orfa-

ken
5
hvarfore det räknas ibland de kalla åren hos

o Is , var den tvåla Sommaren och at koiden ont
höften infknt lig ovanligen tidigt, nemligen i bör-

jan af October, men var likväl ej fårdcles fkarp^
förutan de lifta dagarna i December, då Therm,
tre gangor föll til 1 z grader under frys -punéten.

Ar 1 741 var kölden ej eller mer ån f gangor M*
ver if grader, och ibland dem en , d. 1 f Ja-
nuarii 21 grader.

Ar 1742., var koiden allenaft 2 gänger til if
grader, och ftorft, d. p Jan. 19 grader. Ar 174^
gick koiden ingen gång til if grader , ej eller ar

1744. Men år if4f var en fkarp och långvarig

vinter. Koiden fleg 14 gangor til och ofver if
grader, och var di 28 Februari i, zf grader, Ar
1746 var blid vinter, alt til il utet af Februario

$

då en if, hogft zo graders kold tiifatte, fom va-

rade i 14 dygn, dock få, at det om dagarna ge-
meniigen var mycket blidare.

År 1747 hade vi ock en kall vinter, befyri-

nerligen i Februario, och början af Martii må-
nad. Therrnometern gick if gangor ofver if
grader och ibland dem 4 gangor ofver zo, lamt
tvånne gångor, nemL d. s och 24 Februari^ til if
grader under frys-pun£fccn. 1748 års vinter var

väl ej i gemen tå kall, fom den foregående , dock
hade vi då 17 dagar, ltarkare kold, ån grader,

Storfta koiden inföll d, 10 December iiältföregå*

ende $ z%l grader* Ar
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År 1749 var nåftan lika få alfvarfam vinter,

neml. i^gångor til och ofver if grader, famt ca
gång, d. 11 Januarii, 224 grader. Deremot var

fr 17^0, fl godt fom ingen vinter. Kölden fteg

allenalt en enda gång, d. f Jan. til if grader.

17^2 års vinter hade allenalt 7 dagar Rallare ån if
grader « ibland hvilka en, d. 20 Jan. var 24 gra*

der. Ar 175*5 hade vi allenalt tvenne gängor en

if graders köld. Ar 175*4 voro 9 kalle dagar, de
flåfte i foregående December Månad. Den 2,8

Jctii. var kölden 27 grader, fom ej varade mer ån
några timar, men år den ftarkafte, fom i Upfala N

eller Stockholm varit obferverad, undantagande

d. zi Febr, ar I7fi, då kölden har i Stockholm
var 31 grader, livar på ftrax foigde to.

I7ff års vinter, få namnkunnig for defs

kold Utomlands, var här jämn och långvarig

,

men e] ovanligt flrarp. Allenaft 7 dagar voro
kallare ån if grader, och ibland dera en, d, 6
Febi\ 23 grader. Efter nyåret, ijf6 9 var ftör-

Ita koiden , d. 31 Martii om morgonen ^ 16 gra-

der. Sift forlcdne vinter voro 8 kalle dagar, i-

bland hvilka d. 2, 3 och 4 Febr. hade 23 til Zf£
graders kold.

Til årfåttnins; tor defla kalk dagar, hafve vi

om Somrarna fa mycket flera varma. Ar 1739
var T hermometern ty gängor, mer ån 20 grader
ofver frys-puacten. Storiia värmen, d. 3 Junii,

1? grader.

Ar 1740 var den kallafte Sommar vi haft des-

fa åren, Thermometern fteg allenatt 9 gängor,
middagstiden, ofver 20 grader: d< C och 7 Jul. «

til
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o

til 24. Ar 1741, voro 16 dagar af mer ån 20 gra-

ders varma. Ibland dem den 4 Jun, Zf gi\ lamt
den 10 och 11 Julii 27 til 28 grader.

1743 var en varm Sommar : 41 dagar voro

varmare ån 20 grader, ibland dem var hettan i 14

dagar oiver zj , fanit å. y, 6 och 7 Junii, 27 til

2g grader.

1744 voro 24 varma Sommardagar, ifrån 20

til zf grader.

i74f var i 37 dagar, ifrån 20 til 26 gra-

ders varma. Ar 1746, 23 dagar
5

ifrån 20 til

hogft 2)| grader.
o

Ar 1747 var Sommaren ovanligt varm : 60

dagar Sfver 20 grader: ibland dem, 13 ofver 2f$
och 4 dagar, neml. d, 4, 12, 13 och 14 Junii,

var en 28 til 30 graders hetta. Följande aret var

milan ånnu varmare: sf dagar ofver 20 grader

>

31 dagar ofver 2f ; 16 dagar emellan 27 och 30
grader, famt den 8 Augufti, litet ofver 30 gra-

j

der. Ar 1749 var Sommaren arven varm : 65
dagar ofver 20 grader 5 17 dagar ofver ly, och

3 dagar emellan 27 och 28 gradér.

Jag har val ej halt tiigang til Ohfervations

Journalen for Somrarna > åren ij§å och ijf ii

incn vet likväl, at de voro mycket värme. Af
175*2 var en af våra varmafte lom rar. Uti fena-

re hälften af Junius, hela Julius och Auguftus var

Thermometern naltan dageligen ofver 20 til 30
grader. Ja, den 3 Julii, gick han hår i Stock-
holm anda til 33 grader, fom år den ftarkafte het-

ta här eller i Upfala blifvit obferverad. Ther-
mome-

1
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Hiometern foll föriiliga nåttcr ej längre ned, åu

til 23 grader. Det år ikada, at under råtta Ob-
fervatorens frånvaro , obiervationerne i Upiala

ej blifvit i defla månader med vanlig noghex
bevakade.

År t'7f 3 var värmen 61 gangor ofver ib gra-*

der och ibland dem d. 17 Juiii, 32 grader. Af
i7f4, gangor ofver 20, och 7 gängor ofver

lf til 2.8 grader. År i7f f * 4S gangor ofver 20
grader och däribland 8 gangor ofver %f til hogffc

IS grader. År 175*6 var en af våra kulnafte Som-
rar: vårmen handt ej mer ån 29 gangor ofver 20

grader: dock var han 11 dagar ifrån 2f til 29
grader* Däremot var Gftledne Sommar få mycket
varmare* Thermometern gick 62 dagar ofver 20
grader: 24 gangor ofver 2? 5

och 9 gängor til 28-

.29, 30* ja cL löjulii til JÖJ grader. Han foll

om nätterna i Julio och början af Augufti månad

,

fållan längre ned ån til 16, 18 eller 19 grader.

Hår af fe Vi, at om hår fömliga af är något
kallt, få fattas dock icke på nödig varma til väx*
ternas drift : värma, lom foga eftergifver de Sö-
dra Climaters, falt den dar varar låilgre.

Långt ifråii at vårnlen har flcuile Varå otil*

tåckelig, gor han oftare fkadä, ån kölden, eme*
dan han gemehligeii år förenad med törrka. Joi>
dens groda var ymnogare uti den kalla Sömma*
ren, ar 1740, ån fiftledne varma Sommar. Skor*
den var vål det förra året fett, rhen dock rik i

forledit år tidig , men magci\ Landtmannen vän*
tar med Ikål fina lador fulla, når Majus år kali

^

eller åtminftone ej värm, ty då fottörfkäej defpå-8

da rottet* At köld fomliga år fordårfvar iådesväx»

T tert
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ten i de Norra Landfkaperna, väller måft, at fam-
ma orter åro alt for litet upodlade , fulla med
kårr och vilda fkogar, fom qvarhålla kölden. Var-
da de en gäng båttre uprogde, lårer på nödtorftig

varma ej blifva brift,

I början af Augufti månad plåpa (omliga Sr,

på de varmafte dagar följa några frätt-nätter, fom
fått namn af jårn-nåtter. Det lonte mödan, at

nogare gifva akt på dem. Imedlerud höres fållan

at de gora någon Ikada. Säden har merendels då
redan hunnit til mognad : de omtoligare Trågårds-

våxter komma allenaft därvid ftundom at lida.

Okunnighet och foredomar hafva foranlåtit

några utlänningar, at fålla alt for omilda omdö-
men ofver Svenfka Climatet. Ibland andra fäga
någre, at hår år vinter i åtta månader, vår och
hoft en månad hvardera, och fommar allenaft,

i tvånne månader* Det kommer an på hvad be-
grep mangor fig om vinter, vår- och Sommar-
värme, hvilket jag ingenftådes funnit determine-
rat. Imedlertid fynes man kunna kalla det vår

,

når marken börjar gronfka, tråden knoppas och
utfpricka: Sommar, når vårmen hunnit in emot
defs ftörfta hogd: hoft, då vårmen börjar mår-
keligen aftaga och tråden fålla deras lof : vinter,

når marken år frufen, at intet mer kan våxa.

Efter detta begrep hafve vi hår fomliga år

långre och fomliga kårtare vintrar, hvilka likväl

merendels vara i fyra månader , ifrån början af
December, til flutet af Mars. Fråftnåtter i

April hindra ej, at ju Middags- Solen då bör-

jar uplifva alt hvad ofver vinteren legat dodt.

Landtmannen år juft nogd med defla natt-fråfter,

eme-



1757- O^fc Nov. Dec. 263

emedan Joidea dåraf båttre reder fig til lanings.

Täckes marken med Sno, fedan han fådt , räknar
han det for en formon. Såden ligger da lika fem
uti en dnf bank förvarad emot kall bllli. Jor-
den, ofver vinteren täckt med Sno, fryfer ej myc-
ket djupt , och kålen går friare ut , dels genom
Solens verkan ofVan til, dels genom den under-
jordilia vårmans drift nedan ijfran*

April och Maj åro vara tvånne Vårmanä-
der : Junius* Julius och Augultus, Somrmr-Manä-
der: men September, October och November ut-
göra höften, hvilket alt af foregående Tabeller of-

vertygeligen kan bevilas. Mirkeligt år, at vär-

men mycket häftigare tiltager om våren, ån arta-

ger om höften.

Mera om vårt Climat ^ och i fynnerhet defs
jåm forelfe med Frankrikes och flera Länders, éfy
ter enahanda grunder, fkal, vii GUD, i nåitä

ftycke af Handlingarna inforts.

PEHR WARGENTIN.

••• . .'
,
.^r • 'fy-' . - "• 9-

Näsby Socken i Oftergåtland^

Befkrtfven ar 1755,

HANS HEDERSTRÖM

j

Kyrkoherde dårftådes,

I. §.

Socknens belägenhet och fkåpl^ndé,

äshy Socken^ it Chärtatt* Tab 4 V. år beiågeil

^mil i NJSiO, ifrån Linköpings ftad i Å-
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kerbo Hårad och Öftergotland, famt lyder un--
der Linköpings Landshofdingedome, Linköpings
Stift och Dom - Profteriet , och år mårkvår-»

dig, for det hon år den minfta i hela det Stif-

tet, och til åfventyrs i hela Riket: Ty längden

år allena ft vid pafs f mil och Bredden något ofver

-j?^- mil, beftående af 8| hela hemman efter för-

medlingen , fom utgör hela Socknen och et helt

Paftorat , och har fin egen Kyrka, Pråfl: och
Pråftegård , lom defsutom beftår af et helfc

hemman.

Gräntf&Y på norra och oftra fidan til Ryftad
Socken, på fodra til St, Lars, och på den våftra

ildan ftoter hon et ftycke emot åen Stång , och
fedan emot SjonRåxen.

Ländigheten år fidlånd, fåfom belågen emot
Sjökanten, och år nog lågre ån Ryftad , St.

Lars, Wåhlsberg, Afkeby, Svinftad och Lan-
deryd , hvilkas ofverflodiga vatten flyter en del

igenom Nåsby ut i Sjon Roxen, Man fruktar

fåiedes dar mera forvattufloder och våt-år ån torr-

ka 3 och år i74f , då eljelt icke var något allmänt

våt-år, var der den ftorfta vår-flod i manna-minne,
få at vatnet gick ofver både åkrar och ångar :

man drog not och idkade fifke, dar Plog och lia

{kulle föras , och månge gårdesgårdar fegladc

Sjon utfore. Et nåftan likadant år var åfven 1757.

Kärr och ängar ligga nårmaft åen och Sjö-

kanten, högre upp ligga åker-gården, oeh ofverft

en måfe , med' Sokne-marken , famt någre fmå
fkogshagar.

Bärg finnas knapt 6 ftycken, och de anda ej

annat ån fmå låga Bårgkullar ,
undantagande

de
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ide et 1 SO, fom år ftörre, och kallas ån i dag^
Tingbårget eller Tingbacken, emedan efter gum*
mal Jagen, Ting fkal dar hållits i forna tider.

Stenrofade kullar finnas nagre hår och dar i

Aker-gårderne , med ftora jordfafta ftenar , men
i ofrigt år nedanföre dera , ftenfritt*

Jordmmrm åro a) under kårr och logar

,

lerbotten åtminftone til 7 alnars djup och lå långt

man med en Jord-barr .af . den långd kunnat kom-
ina, b) I backar och kullar, alleftådes ftenbun-

den mark , at med Jordbårren intet förfök kun-
nat göras, c ) I Måflen och på den utodda fko-

gen, finnas på fomliga traéfcer, hvarf af fand och
mo , hvadan den hår befintelige Slipeftenen lårer

leda fin hårkomft. d) I ofrigt finnes hår fand

och grus knapt annorftådes, ån på vifla få ftållen

vid fjön.

Närmare befkrifning om Jord-och ler-arter-

ne 5
fkal anföras i de följande 2 och 8 § §.

JVågérm åro höft och vår, och ofta däre-

mellan nog djupe och fege, i brift af fand-och grus-

fyllning , fom måfte hämtas långvåga , och til

hela fjerdedels milen bart.

Skogväxten år nåftan aldcles utödd och dårpå

öfver hela Soknen allmån brift.

Gårdarne åro hålft anlagde på läglåndige Barg
och "kullar i icke defto mindre kan hela orten ej

annat anfes före, ån en ilåttbygd.

Wåier och Bläft har fåledes tammelig fri

fart, fårdcles år våftan-vådret fkarpt och igenom-
trångande , fom kommer nåftan utan någon bryt-

ning öfver Vettern, flåttbygdea emellan Vettern
T 3 och
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och Roxen, famtofver Roxens ofra anda» De
fom aga någre Trägårdar i denna orten, hafva alt-

få mäft emot den fidan bevara dem med hackar

eller annat fkjul. De andre vädren hafva ej al-

deies få {ritt utrymme, i anfeende til brytning af

närmare fkogar och hogdsr.

Socken beftår af en By och fem enftakadc

gärdar, fom utgöra fjorton Matlag utom Tor-
parc och backeftugur, hvilka in allés nu hyfa 196
Själar, och aldenftund Socknen ej år vidlyftiga-

re , ån man val kan hinna med at upråknä alla

hemman, få följer deruppå följande fortekning:

• Oformed- Formed*

ure r 1 rifoe • t t t% n ^e hela lads hela
Nashy bcmitade Satcric, 2 hela Ruii- hemman, hemman.

nings- Stammar - - 4, 2|.
Torp derunder 6 fl. utom Back*

flugor,

Skonert? Krono « *

1 Baekltugur,
Präjitorp^ Krono - é •

Ttnnersttrp, Krono, Augment til Nås*
by Rullnings - Stammar -

Bårflad Krono Ruftnings- Stam
Torp derunder 3 ft,

Cerftad Nordvåftra gården Krono i

Torp 2 fl.

Ibm. Mellangärden Krono - *

Torp 1 ft 4

Ibm. öftra gården Krono * *

Torp 1 ft»

Ibm. Frålfegården, Fralfe under Bj or-

kevik
,

tilhorigt Baron och Ca-
pitaincn Ralamb * - 3

It I,

u

I»

I. I.

h I.

1,
jr
a?

I.
T
%•

f.
T
2f
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Ibm. Pråftegården Krono i. i.

Torp 2 ft. Summa - 13, pf

.

Defsutom ligger inuti Gerftads ägor en at-

ting och en utjord , fom brukas til Torp under

Fru Edelfeldts gård Distorp i Ryftad Socken.

Deofvanftaende Krono-hemman, fom ej näm-
nas vara någonvårts difponerade, åro med deras

Råntor och Dagsverken indcltc til ÖfverfteBo-

itållet Tuna vid Öftgöta Cavallerie Regemente.

Åkerbruk och Såde*

• Utfadets ftorlek år icke lika vid hvart helt hem-
man- Vid intetdera år under 6, och intet ofver 1

1

tunnors årligit utfåde. Tilfammans kan af hela

Socknens hemmansbrukare utfås årligen på (ådes-

gårdet pi och af Torpare 7 tunnor, fom tilhopa

jfeor 98 tunnors årligit utfåde. Nar nu detta ut- -

iådet delas emellan ipé pcrfoncr, fom åro Sock-
nens invånare , få belöper (ig netto pä hvar per-

fon, i Tunna, hvartil de ofrige ågor af ång och
utmark i enahanda knapp proportion åro tilfkur-

ne; och deraf kan intagas , huru litet utfådet år

for en ort af flåttbygds art, fom nå 11an ej har an-

nat näringsfång til egit underhålle och utfkylders

utgörande.

åkerjorden råknas hår allmänt ät vara tvånne
hufvudflag. Forft uppå lergrund^ af lera, dungjord
och lermylla, och for det andra uppå (lenbunden

mark af Ikorjord, fvartmylla och fand-6hi\ Hvar
och en af deffeflags jordmoner fordrar fin enfkild-

ta fkotfel och anfning af Landtmannen , men i

T 4 fyn-

i
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fynneHietår dungjorden laggrannaft
,
ty den kan

gå vål ar kora och bruka, når annan jordmon år

Mrdbrukad och tvårt om. Om våren vid Trades-

tiden lnåftc man aktfamt paffa up pa den, och då

den är redig, mllte den koras, eljeft om den får

hårdna och torkas ut, rår den Ikarpaile bill ej der*

på. Då 0ip och kala gå bart igenom dagsmedja
och nattfroft, få bodar det god t bruk med dung-
jorden , ibm deraf blir los och mor, men eljeft

blifver den myckel hårdbrukad.
j.

Imlelninnn af åkerjorden år hår någorlunda i

två lika fldftcn gjord, få at hälften år årligen i

bruk 3 men fom den år nog otilråckelig, lå får *

den hvilande hälften eilet Trådcsgårdct {kiftevis

{lappa til några lyckor for arter, rofvor, lin, qch
kanfke ftundom något korn eller hafre, At i ftållet

for denna indelning af åkerjorden, inråtta Tre-
dings- fåde

9
(kulle val låta gora fig, i anfeende

til åkerns bördighet och Landtmanncns goda
bruk 5 men dels ar ovanan och forfådrens fed til

hinders, dels ikogsbriften, fom afikår tilfålle oqh
filgång til hägn och ftångfeJ.

Åkerbruket fker hår må fl; på enahanda fatt t

fom ofveralt i de fådesrikare Provincier af med*
lerfta delen i Sverige, fåfom Upiand, W efsman-

Jand, SodermauUnd öch Nerike m. m. få at förra

årets ftubb-åker a) trades, b) dikas, och kan
en karl gemenligen grafva 30 famnars nytt dike

om dagen. Diken årp hår i orten få mycket nodi^

gare, fom man af vattuflod ofta har olägenhet,

c ) Godflen utfores 14 dagar for midfommar ,

hvarvid märkes , at en eller annan Ståndspedon
låter fin godfel ligga ofver til annat år, men Bon-

de*
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icn vil altid hafva fin ladugård ren for hvart h\
Et Tunland godes gemcnligen med 1 50 laft, och
kan då flå fig i 9 å iz år. d) Tväras eller Ihrdes.

e) Til Höftfådets emottagande Jkjutesup, hvil-

ket man kallar, at fneda andra gången, eller fhe-

da öfver den förra Tvårningen, Somligc fpara

denna körningen, hålft når åkern ej år grodd,
och allenaft lladda och vålta honom, f ) Höft*

fådet myllas neder med Ahlder , och fift Våg-
eller vattufåhras, famt Dikes-renarne renftiåtag,.

Härvid förtjänar det nogare märkas, det Rågen
i denna orten nu mera fållan myllas neder med
harf, men altid med åhlder. For 40 å foårtilbaka,

bruktes ej annat ån harfva ned Rågen, men de
fingo då altid fvag fåd. Myllningen med åhlder

hålles altfå nu for hufvudfakelig, hålft Rågen der-

igenom kommer djupare ned i jorden, och följ-

akteiigen updrages roten ej få lått om våren med
kålen 5 hvarforutan Rågen trifves båttre på Fåhr-
balken, ån pä jämnare plan. g ) Den til Vårfåde

åmnade akem lågges i Vinter - fåhr , och åfven

Våg - eller Vattu* fåhras. Vinter -fahrande anfes

få mycket angelägnare, fom om Åkern lemnas
orörd til våren , får man båft profva huru illa

den da reder fig och går tungt, och må ingen
frukta, at vintern fkal draga någon muft ur de
opne fåhrornc * men tvår t om finner man,at fnön

gör åkern godt och kölden gör jorden lös och mor,

h) Ärtelanden upköras,och om möjcligt år, befås

med Råg. i) Si it foretages plögning på faft lin-

da , fom fker med Rift och plog , hvardera för

fig, få at Riften med 1 å z par dragare går
förut

?
och når landat fålcdes år upriftat, kom-

T 5 mc?
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mer plogen efter, fom åfven fordrar i , å z par

dragare, fom de åro ftarke til.

Til nåfta vår, och då vårfådet foretages,

a) fås korn, blandfåd och hafre, myllas ned er,

någre dagar derefter harfvas och b) bråddvåltas,

hvilket hår altid an fes fåfom hogll angeläget, eme-
dan den ej allenaft gör jorden lofare, utan ock bry-

ter fkorpan om den år i åmne $ men fornåmligalt

,

at välten trycker ned ftjelken , ofer likfom mera
fin mull på honom , och ger honom tilfålle at flå

ut flere Rötter, c) Ärter fås fållan annars ån på
ftubb- åker, fom fedan nedermyllas.

Sådesfiagm åro följande: hvarvid märkes, at

Landtmannen merendels använder lika mycket af

fin jord til Hoft-fom til Vår- fäder, .dock finna

fomlige fin rakning vid, at få mera vårfåde^ eme-
dan, hvad Rågen kan vara koftbarare, gifver vår-

fåden få mycket mera i fpann,hålfi har i Socknen
jordmonen är ganfea bördig dertil och med (kål

kan källas god Korn-jord. Vid utfådet fås fållan

en tunna ut på et tunneland. a) Råg, gammal
och ny, fom räknas at gifva ifrån f til io:de kornet.

b) Hvete , faftän icke i ymnighet, emedan det

fader få ofta flår felt : kubb-bvete brukas måft.

c) Korn at ätfldlliga flag, fåfom ftarr-korn, flå-

tring, fexradigt, brå-korn, himmels-korn, hvaraf

det for fta eller ftarr-kornet brukas måft -

y det mog-
nar gemenligen 8 å 14 dagar efter Rågen, och
ger ifrån 8, til 1 2,: te kornet, d) Biand-korn. e)

Hafre. f ) Årter, hvita och gröna, hvars utfåde

ofver hela Socknen kan beftiga til 6 tunnor årli-

gen, och gifver vid pafs 6, ä 10 tak. De fås

altid i nedan, på det de ej (kola våxa for mycket
pa
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pa halmen, och blifva aldrig rifadc, for fkogsbri-

iten fkul, och berga lig ändå val på den härda

Jordmonen. g) Lin , til Knappa lie husbehof,

hvarmed hushållas få, ac en del fås på vinter-och

en del på fommar- talet , at nagotdera^mä flå in.

Det lin fom fas bittida, fätter god knopp och
gifver godt frö, men ftäckét/ftrl : men det fom las

fenare gifver längre och mjukare ftjelk. Tylkt
linfrö liftar ock Landtmannen hcldre , ån det in-

hemfka, emedan det gifver båttre växt. h)
Hampfåde idkas mäft hemma vid hufen i fmå lyc-

kor, i) Roffåde idkas knapt til husbehof, och
månge kopa dem hcldre af andra. Til deras fåde

kores akrén gemeniigen förut 2:ne gångor, le-

dan harfvas och vakas, befäs , och flit godes

med får-godfel. Somlige hafva iorfokt, at förft

goda och tilreda åkren, fedan få fröet derpå, och
fifl harfva det neder, men dervid halva de icke

funnit fin råkning. k) Bönor fås af någon enda,

men de tyckas ej löna fig här på orten. 1) Kål
och m) Tobak {kötes i plant-hagarne. n) Hum-
legårdar finnas på nägre få Hållen , men de måfte
kopa fin humla på marknaderne.

Åker rtdfltaptr brukas hår i orten följande :

1:0 Ahldret, fom på andre orter kallas Träd flock,

och dragés af i par Häftar eller Oxar, Skapna-
den af Billen raknäs dåbaft, når han i längden,
fkaftet inberaknat , håller zo tum, i bredden 10 a

Ii tum, och inunder vid Ipikhålet år utlkålad til

1 1 tum. Ahlder-oronen åro z Enekrpkar, hvaraf
en år faftfpikad på hvardera fidan om Ahlder-viien.

Detta Ahlder-orats ena anda år til i godt qvarter
faftfpikad vid vifen åndalångs > den andra ån-?

dan flår nåftan rått up til if qvarters långd och i
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qvarters diftance ifrån Upftåndaren. Denna Sock*
nens Landtmån hålla fore, at defle åhlder^oron åro

båttre ån de på andre orter brukelige åhlder-klaf-

var, fom åro gjorde likafom et oxeknå^pe af Jårn,

h vilka ej fårdeles val flåppa mullen ifrån fig,hållt

då Jorden ej år dello mera torr. z:o Plogen
dragés af et par, 3:0 Harfven af pj qvartcrs

långd och 6 qvarters bredd , med 28 Jårnpinnar

uti. 4:0 Välten af p qvarters långd och f alns

diameter, f :o Sladden brukas ftörre på Herre*
gårdar ån hos Bonden,

Sädes-Bergningen har hår i orten, fåfom på
et flackt och öpet fålt belägen , den befynnerli-

ga förmonén med 15g
5
at torkningen går fortare

ån annorftädes , och man fruktar ej fårdeles for

fådens (kammande af våta, emedan blåften ftraxt

torrkar af, om något Regnväder fkulle infalla.

Bergningen feer eljeft;

1:0 Atalt Råg, Hvete, Korn och Hafre-fåde

affkåres med lia, fom kallas at måja. Lian år

forfedd med en liten flackt, af fprötor filtad och
fållad ytterfl på lie-orfvet , fom hjälper til at

under liehugget fåden föres vackert tillammans,

och ej fåfom gris trallas tilhopa. Såden bindes

i nekar, och hvar nek håller | alns tjocklek ige-

nom bandet. Man låter ej gerna fåden liggs, på
flag, få Iramt den ej år defto mera grålig, at

den ej må fjunka necler, och draga mull med ligj

en olägenhet, fom ledan folier med, anda til bröd-

kakan, och gor åfven halmen ofmakelig for Krea-
turen. Tio par fådane Nekar gora en Rok.
Rokarne betackas eller hattas hår i Socknen aldrig

af iofing eller 11råk, emedan man håller det onödigt,
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tyom Ifrrågö kommer pa dem , fa blåfcr detfnartaf

igen, och långvarigt Regn händer har fållan. En o-

betåckt Rok torrkar ock fnarare efter långvarigt

Regn, ån en tåckt, emedan vädret får friare fpela

igenom* Når fåden altfå ej afr mycket gråfig, och
god t torkväder infaller, kan man ofta fora fåden

in, fedan den allenaft ftått 2 å
3 dagar i Rok. In-

korflen fker med de vanlige flak- vagnarne, fbmbe-
ila af z:ne flutt liggande fido-ftegar, hvaruppå fe-

dan år faftgjord, en af ftegar formerad Hack til'få

alns långd, z\ alns bredd och i| alns hogd , hvar-

vid altid den aktfamhet brukas , at botnen vid

fådeskorningen forvaras med täcken.

Logarne deremot fvara icke til famma akt-

famhet, emedan de ej åro opne til mkorfel,
utan fker aflafsningen utanfore, til mycken få-

desfpillning.

Når fådesgolfven oeh ladan cj räcker til, at

cmottaga all fåden, fåttes den i iiack, eller fom
den hår kallas, Dos : fomlige bruka en ftång rnidt

uti, fomlige intet. Dock år båttre, at bruka Häng,
dels får båttre riktning af Dofen, dels ock at

gifva Dofen mera ftyrka, allenaft den icke tages

få lång, at den räcker up igenom Dofen, utan
Hannar neder om halmen och det ofvanpå liggan-

de Tåcket af los halm, fom vidare med korsvis fam«
manbundne ftånger qvarhålles och nedtryckes,

2:0 Ärterne uphackas af qvinfolken med
handfkåror, men af manfolken med liar, och
låggas fedan i fmä högar på blotta åkern til at torr*
kas, dock lå, at de fom tidaft vånda dem. Skogs*
briften tillåter icke invånarne at bruka Håflior el*

ler Ärtgållar. Pick iker fållan , at Ärterne hår

taga
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ga fkada , fom hårrorer af den tilforcnc omnamdc
torrkande väderleken i denna ort.

3:0 Linet upryfkes af qvinfolk , och under
det famma utrenfas ogråfet, bindes ledan i fmå
kårfvar, och fåttes antingen fäfom an ilan fåd på
åkern i Rok, med 10 par kårfvar i hvardera, el-

ler ock uphänges på gårdesgårdar och ftafrar, då
altid knoppen vandes nederåt, på det faften

$

fom änkan vara qvar i ftjelken, ma heldre draga
fig ät knoppen , befordra fröets fiyrka, och hin-

dra at knoppen icke for häftigt torrkar och bråmo-
gnar. Når linet är torrt, föres det hem at repas,

och den afrepade knoppen torvk as och forvaras til

näfia vår, dåden uttrofkas och användes til nytt

utfåde. Men fjeifra Linet utbredes på en af-

flagen eller atbetad gråsvall til rotning; at ro-

ta det i vatten
5 åro de på denna ort icke vane.

Deraf händer, at Linet fållan Mifver val rott, u-

tan då tiden efter vanligheten år inne, bind.es det

ihop, at vådcrtorrkas
5
och derpå in på badftugun,

at undergå vidare torkning. Derar händer me-
rendels för ftark torrka , och under bråkningen,

brytes både tåg och fkåf af. Sedan fkal det heta,

at iinvåxten ej varit god det året, eller at töet

blifvit fkämt af regn m. ni,

Om Wadftena ortens maner kunde komma i

gång, fom nagre Sockne-boar yttrat fig vilja infora,

iiemiigen, at ej bråka linet om höften, men lägga

det efter hofte- rötan och vådertorkningen i knip-

por up på {kullar ofver vintern, och vid Pingeft-

tiden foretaga fig linbråkningen , få vore det

mångfaldigt fördelaktigare , ty fommartorrkan

gjorde mera gagn , och på de längre dagarne

kunde
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kunde mera uträttas. Noden tor dock låra dem,
at gora alfvare med denna inrättning fedan ingen

tilgång mera gifves på Ekeved, at torka Linet
om Höften.

4:0 Med Hampefådet och defs bärgning åro

enahanda omftåndighetcr.

y:o Vid Kalens uptagande märkes, at om
froften kommer Landtmannen för tidigtuppå, låg-

ges Kålen något litet i kaik vatten, uphänges fedan

och torrkas, dä ingen fliada mera af frolten iker.

^rofkningen fker efter vanligheten, flraxt ef-

ter at alle utfyfslor åro förbi, få at alt ma vara

beftålt innan Julen och de månge vinterkorflor-

ne påkomma, O t tor göras då af Bonden ifrån kl.

iz eller £ om natten, vid ljus eller lampa, til

hvilken fenare de betjena fig af Rofolja, eller i

brift deraf, af Linolja, och continueras få hela

dagen til (kymningen^

En Rok Råg raknäs gemenligen at gifva 2^
å 3 fjerd ingår fåd , fållan derofver. Vid Trofk-
ningen raknäs åfven allmänt, at hvar karl trofkar

ut i tunna fåd om dagen. De fom trånga til

hjelp af lpann-trofkning, hafva defTe åren betalt

hvar i y.de tunrfl, men då fpann-trofkaren hållit fig

maten fjelf, har han fått hvar io:de tunna.

Hvad Landtmannen af fin Såd kunnat foryt-

tra til utfkylder och egne tarfvor, har han fort

til Norrköping 4 mil, de rett fäden i medelmåtti-

ga år, gullit ig Dal. for Rågen och 13 Dal. for

Kornet.

III. §# s

v
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III. i.

Ång %
Mulbete och Gräsväxt.

Angarne åro hår maft fidiåndté, flåte* frlé

från bufkar, fkogvåxt, ftcnar, tufvor och måfla*

fa at de åro beqvåmlige til bergnings, faft grås-

flagen icke åro de båfte. De ligga merendels få

til, at de få fortrifkning af det ifrån åkrar och går*

den nedflodande vårvattnet med godfel, flarn, gräs*

frön och flikt, dels ock af det om våren ifrån fjort

upftigande vårvatnet, når det år mätteligt, fom

mårkeligen hindrar at ångarne blifva måfslupne j

men blir vattuflodcn for hög eller långvarig, eller

ock vät-år infalla, få blifva de kårrlåndtc flotter-

ne fvåre at berga * til Sokneboarnes iiora fkada

och olågenhet. v

Somlige af deffe ångar och kårr tyckas klar*

luren halva varit Sjo i forna tider, fom hålft fy
nes vid flora vårfloder, då vatnet likfom en^Sjo?

itiger up til fina gamla ftrånder ; och år åfven

tDärkeligt, at jordmoncn år helt olika ofvan och

nedanfore defle ftrandcr. Ofvanfore forefaller dem

art af jordmon, fom tilforene vid åkerjorden § z4

år belkrefven, nemiigen Dungjord, Spicke-eller

ilark lera 5
Lermylla, {korjord med meraj men

nedanfore under matjorden forefaller endaft en

ifiårgelartig lera.

Ångsptotflen beftår fornåmligaJt på denna 01V

ten deruti, at de icke tillåta ångarnas Vårbetan-

de 5
dels at de icke må uptrampas, dels at efter

det fpåda gråfets afgnagande, det qvarblefhajej ma
forvifsna* och har man funnit en mårkelig åtfkil-

nad i Hobergflen på de ångar , fom blifvit varfre-

dade, och de fom blifvit vårbette,

? : Him
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Hfi-btrgllen fkcr hår på enahanda fått med de
forr nåmde Provincier* och nian brukar hår lika

fom på andra orter, at foka fig hjelp, och hjelpa
hvarannan

i
under namn af flatter * gången eller

annorftådcs fa kallade flatter -ol.

^

Somlige förnuftige Landtmån bruka den for*
figtighet , ii de icke forfta dagen råffä höet i

bredor 5 utan lata .det ligga på flag, til båttre
torkningj men fSrnåmligaft at hindra, at

;

den af*

huggna gråsftubben ej i heta Sommar- Solen och
torkvädret må formycket bloda ut lin faft ochflca-
da gräsroten 3 men få medel 1! gråfets ofverliggan-
de, rådrum at fakta och laka fig.

De forna Landtmån hafva ock vid Mobergs*
len hållit för rådeligt, ät låta höet ej allenaft hg-*
ga en dag på flag, utan ock at fedan Höet blifvit
hopgjordt i fåtan eller Valmar, låta det ånnu fe-
dermera ftå ute i några dagar at fvettas, hva'ri<*e-

fcom höet blef båttre, Itadigarc til Foda for Ro*
fkapen och drygare til utfordringen 5 men i fena*
re tider hafva Landcbrukarne icke gifvit fig tid
til at afbida en fådaii omgång

% utan tyckt, at ju
fortare ju heldre. Icke dello mindre finnas hår
likväl ilågre , fom hafva hårutinnan återtagit for*
fädernas fed.

Hå*qvantum for hvar hel gård* ftigef icke
tinder 30 och knapt något ofver 60 lafs årligen*

Mul- cch Sommar» betet år hår ofvcralt-j inflärt

ångarne blifva bergade, ganfta torrt och magert
få for Håftarne fom Rofkapen. Några få gårdar
hafva väl fmå beteshagar for fig Qelfva, men dd
åfrige och måfte hafva intet annat ån en Måfe Caät*

U föls
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falt med en del byar af Ryftad Socken, och en
traft af uthuggen fkog, fom kallas Socknens ut-

mark, fom bagge grånfa tilfammans utan någon
frånftångfel. Deniie utmark går val neder til Sjon
och i få måtto nyttig for Bolkapen, men gifver

icke defto mera bete^ emedan .hela den traden
beftår af gall-ftrand,

Måfen (kulle val kunna låtteligén förbättras

genom vatnets bårtledande neder åt Sjon, me-
delft en liten der varande båck-rånnils uprenfan-

de, famt den ofrige bulklupne vallens afrodjande*

men fådant ftär icke at förmoda, få långe hela

traéfcen år famfålt betesmark. Finge hvar och en
gård fin egen affkilda del, få fkulle både betes-

mark och Ikog få annat utfeende , ehuru der i

början torde mota nog fvårighet med afftångflen,

i brift af gårdfle.

Socknen borde val utom des hafva fin lilla an-

del i et Hårads-kårr,belåget i oftra Hargs Socken,
fom fkal vara hela Åkerbo Hårad famfålt til hå-

rigt 5 men fom det ligger 4 å 5 fjerdingsvåg der-

ifrån, få har det af denna Socknen aldrig kommit
at nyttjas. I lika måtto borde ej eller Socknen
vara utfiuten ifrån Mulbetets nyttjande på Hära-

dets Skogs-allmånning,men fom den ligger på an-

dra fidan om ljoen Roxen, få år den rättigheten

for Sockneboarne ogagnelig.

Som nu fåledes Mulbetet -

år hår i Socknen

ganfka knapt, om våren på torr och (karp , men
om höften på lank vall, få måfte Kreaturen lån-

ge hållas inne om Våren på foder, och hoftetiden

bittida infattas j hvaraf följer, at denne Socken
fåkeri
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fåkert rnåfte fordra line Kreatur eh Månad längre

inne, om året, än i fkogsbyggden.

Gräsväxten och dt orter beträffande, fom i

denna Socknen finnas, fa åro de följande $ och
hvik as Hamn åro tagne utuf Herr Archiatern och
Riddaren Linn^ei Flora Svecica

;

1 Sjoen^ Sjofåf. Wafs pp. Fråken. Nym-
phaäa lutea 6t alba, Perficariä 318. Potamoge-
torl 139.

t* Kärr: TufVe-fiarf. Fråkeri. Svin-Svingeh
Ményanthes (Olifog. getkål), Ranunctilus ca-

pill Ältegrås. Pedicularis fof (oftrog. granort).

Calthä, Phellandrium. Pötamögctöri. Perlicaria*

Lyfimachia 167. Knapp-fåf vid Kartläggen*

Pä Maa-vatt : Lychhis. Rhinantus. Ängka-
fle. Myofothis. Trifolium album minus. Trifo-

lium rubrum. Cardamine. Caltha* Leontodon
627. Lyfimachia lutea. Ätfgfviiigel. Rodfvingeh
Kärrtåtel. Skålfvegrås. Knapp -fåf Fäithven*

Rårrfåltnirig* Hvitgroe. Slåttergroe. Ångsgroe*
Anferina, Lotus. Viola tricolor. Ögnetroft.

Thaliétriim 4f |, Äcetofa. Bagg-pungan Pe*
dicularis ^05. Ulmaria. Tormentilla. Älte-

grås. Maj-blomftet* 162. Siiccifa. Eriöphorum.
Comanim* Biftorta* Orobus f§é> Rariunculus^

467. Alfifré 370. Phalaris 1 & 2. Harftarr.

Hirsftarr med fiere fmå flags ftarr, kallas hår

flårrting; Stubbtog. Musoron. Leontodon 6zp.

Nardus; Orchis bifol. Orchis foliis macuL
Ononis 61$.

Pä Holmen: Pråfi-krage. Trifolitim alb. &
fubrum* Kambexing. Vårbroddc Filipendula*

U % Bra-3
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Brunella. Campanula 176. Jacea minor. Hype*
ricmru Gallium lut. 8c alb. Acetofa* Leontodon
1 & 3. Lyfimachia lut. Rhinantus. Silene. Brun-
hven. Alchimilla, Tormentilla. Fetknopp. Mus-
oron. Mollugo minor. Thali&rum. Musärter»
Äng-Neglikor. Fårgrås. Äng-kafle. ÄngfvingeL
Äng-groe, Back-tåtel. Femfingersort. Fabaria.

Saxifraga. Tåcktatel. Stenfota. Hallonbufte,
Hvitgroe. Hundkäx. Kallgräs. Torne. Hagtorn.
Slåna. Berberis. Vahl- björk, Ängkampe. Äng*
hafre. Burfa paftoris. Landhafre. Geranium ffi*
Alfine. Milletolium.

Pä Härdvtll : Gallium album majus. Åceto-
fa5 Trifolium album Majus. Schiåla. Änghafre.

Pråftkragc. Lotus. Scorzcmera* Musoron. Tri-

folium rubrum. Euphrafia. Campanula. Filipen-

dula. Oxlåggor. Mårrmjolk. Fårgrås.. Ranuncu-
lus. Alchemilla, Anthyllis. Briza. Vicia <5oj\

famt de vanliga gråsflagen.

Pä Ängbackar \ Alchemiila, Krustatel. Ace-
tofa mont, Chrat^gus minimus. Saxifraga. Hy-
pericum. Mårrmjolk. Tormentilla, Polygala.

Convallaria 273. Lotus. Jungfrubår. Veronica
Chamsedr. Silene. Filipendula. Vårbrodd. Pen-
taphyllum*

/ m liten Jfpäng : Geranium* Melampyrum*
1 rubi\ & luteum. Kohvete. Jungfrubär. Tor-
mentilla. Jungfru Marias Hand. Plantago. Myo*
iotis. Lyfimachia lutea. Orobus Vernus. Ang-
groe. Viola cserulea. Scorzonera. Acetofa. Ång-

fvingel. Blåbår. Biftorta,

Ibland nägre Ekar : Heraöleunit Tanaceturcu

Orchis 727. Uti
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Uti en liten Ahl- och Eke- lund vid Sjon : He*
patica, Anemonis. Pteris. Lathyrus flore Luteo.
Epilobium. Osmunda. Berggroc. Linum cathar.

Carduus caule crifpo. Glechoma. Brakved.
Valeriana. Melica %; Rodhven. Gallium album,
Opulus. Hicranium 637,

Ibland Råg $cb Hvete: Draba f23. Thlafpi

Ti0 & f? 2" Lithofpermum ifz. Blåklint. Mus*
arter. Hvitort. Ågroftcmma, Euphrafia rubra

Bromus 84. Akerhven*

o
Ibland Korn och Hafre: Sinapis arv, håraf ftå

Akrarne ofta gula. Carduus <5f4. Serratula 66%.

Galeopfis. Lamium 494, 495, Ånferina. Gråbo.

På Gardes - Renar: Viola tricolor. Scabiofa.

Millefolium. Trifolium rubrum & album. Me-
dicago minor. Thlafpi f 3

1

5 f 32, Ervum. Leon-
todon 62/5 619. Onopordum. Matricaria 701,
702. Anthemis 704. Centaurea 709, Ranuncu-
lus Bulbofus. Glechoma, Helleborus. Rumex
292. Carum. Chserophyllum 243. Lycopfis.

Brunella, Gallium lut. & album. Qyickhvete.
Renrepe» Hundcxing. Ängkampe.

På Gärdes -batkar: Vårbrodd* Kattfotter,

Lothus. Ängc-neglikor, Turritis (Oftrog. Råc-
kentrefs.) Knavel. Saxifraga, Backhumle. Ci<-

Itus. Pimpinella. Tormentilla, Silene, Veroni-
ca fpicata minor. Fårgrås* Änghafre. Bergfy-
ra, Fetknoppar,

7 Diken J Svinfvingel. Kårrkafle. Phellan-
drium. Alifma. Ranunculus fol # capill, Phalaris.

Åltegrås* Bidens.

4
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/ Mjfen: Tutyeftarr. Porfs. Hjortron* Q*
don. Ranunculus 4^7.

I Kryddegårdar : Kattoft. Svinmalla, Hund-
käx af bagge fUgen, Nåsflor* Gråbo. Narf.
Qyickhvete. Snårjegras. Vildperfilja. Sonchus,
Lamium. Kuphorbia 4565 437*

Z
7»/ Hufen: Borrar. Bolmört. Malort* Grå-

bo. Afperugo. Groblad. Bonus Hcnricus. Po--

lygonum. Marrubium album, Sophia Chirui>
gorum

t

' \ IV. §,<

Skog och Utmark*

Sä anfenlig Skog hår i Socknen fordom va-*

yit
9 (å kalt och flått år hår nu, få at det nå-,

ftan tränger til bevis, om hår någon fin varit Skog,
Icke dcfto mindre år det ånnu icke mur Manna-
minne, at hår varit få flor, tåt och frodvåxt

Skog, at gammalt Folk veta at berätta fig otta

gått villfe dåruti, och hvaråft nu foga annat år

igen, ån blotta namnet, eller ock några få Ene-*

och Granbufkar. Ja, dar år ånnu en liten våg,
fom på Chartan och i gamla Kyrko- Boken bår

namn af Kalare - vågen. Någre vedermåien af

forna Skog- våxten, fes åfven i fmå Hagar, fom
någre Nåsbyboer for fig ljelfve afftångt, och
hvaråft ånnu något år behållit, alt fom de varit

aktfarne til.

Alt fådant år ovederfåjeligt bevis, huru
flört hinder det år for Lanthushållningens up-
komft, at ligga i Teg och Akerfkifte med hvar-

annan ; men ånnu mera huru ofelbar undergång
det år for Skogarne

7
at de for månge Aboer och

Hem^
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Hemmans -brukare åro famfållte; ty dår hugges

hvart om annat och ingen vifar den minfta ahuga

at freda och fpara,

Utom fin Hemftog, har ock Socknen fin pro-

portionella andel i Åkerbo Härads Allmånningen,
fom enligt hvad förut år berattat, ligger tvärt

ofver Sjon , eller på andra fidan och Norr om
Sjon Roxen, 5 å 6 fjårdings våg bart} men Land-
vågen omkring, hela 3 å 4 milen. Samma All-

männing fkal vara ungefår 3 fjårdings våg läng

och i mil bred, och ånfkont den i flere ar ftått

i helgd , få befaras likväl den famma vara få ut-

huggen, at knapt tjockare tråd ån til laglig ftaf-

ver dår (kal finnas^

Ekar finnas hår någre få och fmå i Socknen.
Hvad Ekarne hela Håradet igenom angår, få åro

de nu nog utgallrade, ånfkont Saltpeterfjudarne

ej fått ofver f å 600 lafs årligen , och Hårads-
boerne ej mer, ån til deras oumgångeligafte tarf-

vor, efter vederborandes noga omprofvande. Nu
for tiden finnes knapt någon Ek på Krono - och
Skatte -ågor tjockare, ån en timmerftåck.

.

Af^ar och Björkar finnas någre få unge i Sock-
nen \ men af andre Loftrån aldeles inga, få

framt de icke vid någon Gård fkulle finnas va-

ra planterade.

Socknen ^kulle råkna fig lycklig, om den
hade tilråckeligt af Ene -och Granris til brånflc*

men nu, jåmte briften, tiltager dyrheten årli-

gen, at hos grannarne kunna få kopa något, ej

at tala om vågens långd , fom åfven årligen vå-

xrr. Man körer nu 3 å 4 mil fram och tilbaka

U 4 efter
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efter et lafs rl Gran - eller Tallved , fom käftar

8 å 10 Styfrer. Än längre våg färdas etter trin-

ne eller gårdfel for 12, å \6 Styfver laflct. Ännu
längre efter ftafver eller ftor for 16 å 24 Stytver
laffct. Timmer 6 å 8 StyfVcr ftacken på ftubbeiv
Tyre - eller torrveds * rötter 3 Daler Kopparmynt
laftet. Nåfvcr och Redfkaps - Bjorke fås ej i or-
ten, utan, hafva fomlige begynt handla fådant
af Norrköpings Borgare, fom håmta det ifrån

Finland.

Håraf kan flntas, hvad Nåsby Bonden har
for fysflor at (kota om Vintern,

Tfä* ämnens åtgång imiom denna lilla Socknen,
bor billigt , fåfom har mojelig til uträkning, of*

vervågas , och därifrån fiutas til en ftorre och
mera bebodd Landsbygd.

Gårdesglrdarne åro få vida räknade, at med
vifshet kan fagas, det de i denna Socknen utgö-*

rået antal af 31200 famnar. Om de alle på en
gång af nyo hade blitvit upfatte , få hade dårtil

upgätt 44f7 lafs trmtie, ä 32 trinnar på lafletj

och 1 lafs til hvarje 7 famnar, emedan trinnet år

ftackot. 'Når man nu icke får mer ån 4 trinnar

af hvart tråd, fä har dårtil fordrat* 3f6fy trån,

förutan et par ftafver til hvart hol eller famn,
hvilke livar for fig beftå af et fårfldldt ungt tråd,

och utgöra 62400 ftafver. Har altfå på en gång
fordrats 9$ify unga tråd j

ftodje-ftafvar och vi*

djor, fom åfven kunnat vara fårfkildte unga två af

Björk, Åfp, Vide
5
En, m, m. oberäknade.

Men fom fådant icke kan hafva fkedt på en

gang 5 utan efter hand , alt fom orten blifvit be-

bodd.
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bodd, och dä Skogen i lika mon kunnat återvå-

xa, få vi! man i ftållet caiculera ofver den nu
varande dageliga och bevisliga Trå- confumtio*

nen innom denna lilla traften.

Hvart helt Hemman åligger enligt B. B. gL

Cap. 4. §. at årligen upfåtta 50 famnar ny går-

desgård, I Socknen åro 12 oförmedlade Hem*
man, fom åtminltone innom Byalaget böra hålla

ny hågn til 600 famnar om aret , gor 854 lafs

eller 60 f I tråd
5
förutan ftafver därtii 1202 9 fom

tilfammans gor x88y 4 tråd.

Til de gamle gårdesgårdarnes reparerande

utfåttes hälften eller 942 | tråd,.

Til vedbrand beräknas allenaft for hvart

Matlag 5
fom åro 14 ft, 1 lafs om veckan, och

utgöra 728 lafs • och for Torpare, Ryttare och
Soldater f lafs om veckan, gor f 20 lafs, Nu i

6 tråd til laflct gor 7488 tråd*

Til timmer 9
trinnc och ftafver til Ärt-och

Rofvc- lyckor, hång och raft til taktäckning,

Backftugu- Hjons vedbrand ra f m. lårer ej -vara

formycket om man utfåttcr 1000 tråd. ;

Håraf utkommer nu denna Summa :

1. Til nya gårdesgårdar - - i88f f tråd,

z. Til de gamlas utbåttrande - 942 f
3. Til vedebrand - - - 7488
4. Til timmer och det mera - iooq

Summa - 11316 ~ tråd.

Så mycket trå - åmne utodcr altfå denna lilla

Nåsby Socken allena, hvarålt knapt so tråd tor-

de i Hållet upvåxa, Altfammans mafte håmtas
U f ifrln
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ifrån aflågfhare orter, och Socknen hjelper, fafl;

med fin egen ftora omkoftnad, til at utoda an-

dras Skogar j hvilka (hart nog torde utrönas, ej

vara outodelige.

Hvad fkal nu et helt Skogloft Hårad tara på
Skog, når den minfta Socknen i Riket tarfvar få

mycket. Monne det intet förtjänar hvar råttfint

Patriots omafte omtanka -

y och monne ej tid vara

at betänka Rikets foreftående elände, om Skogar-
ne hvar pä fitt hall forfara {like oden.

Sjukdomen har man hår tydeligen å daga
lagt. ; men Botemedlen tilkomma dem at forord-

na, hvilkom värden ofVer Riks-Kroppen få i ge-
men , fom til alla defs mindre delar år antor-

trodd , det må då fke j:o igenom en tilförene på-

tänkt oeh foreflagen durkfart ifrån Ydre eller

Kinda fkogrika Härader» z\o Saltpeterfjude-

riernes anvifning på Skogrikare orter. 3:0 Hä-
rads Allmånningars delande och vakfamare (kot-

fel. 4:0 Skogs - planteringars ofelbara fullgö-

rande. f:o Träd - planterares nedfåttande och
mångfaldige flere hjelpe- medel,

: :7:
t

V §.
'

.

Bofkaps - Skot fel,

Hos famtelige denna Socknens Invånare un-

derhållas vintern ofver 174 Bofkaps - Kreatur,

fmå och ftore fammanråknade. Häftar och
Fob 100 Far af utlåndfkt flag. 80 Svin &c.

3 ä högfb 4 ftycken Gåfs i hvar gård, famt 6 a 8

{tycken Hons.

Med deffa Kreaturs fodrande och ftillande

famt framfödande, forfares aldcles på enahanda
J * re

iatt,
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fått, fom i de forr nåmde Rikets Provincier, få
at i dy mal 9 med dem, dårutinnan icke någon
fkilinad är mårkelig. Men jag kan icke undgå
at anmärka, at det utfordrings fått, fom Ladu-
gårds Pigan i de(Te orter brukar ej tyckes vara

det båfta, då hon i Kreaturets gef eller gffia &éi
per in Hötappen i litet Halm, och fåledes inbil-

lar (ig, at gifva Kreaturet fofvei til brödet. For-
farenheten vifar, at Kreaturet ftraxt begynner
käfta och rifva fram Höet och vräker Halmen,
famt omfider fortrampar den : hvarfore om Krea-
turen få hvardera flaget for fig, fårdeles Halm til

nattfoder och om mornarne då de åro hungrigaft,

1 a ates Halmen renare up , och defsimellan kun-*

na de om dagarne fa Ho.

Bi åro få lållfynte i denna Socknen, at knapt
någon enda år ågare dåraf.

Sommarbitet befvårar eljeft icke Landtman*
nen med Vallgång på denna orten, dar man år fri

for odjur, och ej har vidlyftiga utmärker.

Botemedel vid Kreaturens fjukdomar brukas

följande 1:0 For Häftar \ Sgyarkan botas med
et rådt Agg, hvaruti ftercus humanum år hop-

rordt, och Håftcn ingifvit : lofsnar ej quarkan

dåraf forfta gången, fortfares därmed flere refor.

Är Häften trott\prder , fom Bonden behagar kalla

moiftuUn^ gifves honom in H vitlok. Har han
fvårt vid at ftalla^ ledes han i Fårahuiet, at lukta

på Fåradyngan. Är han fprängder ,
dragés den fe-

nan up, lom fitter vid ljumfkan. Är han botad i

foten, af någon fpik eller eljeft, tvättas holet

rent med vatten eller brånvin, fmåltes vax dåruti

pch forbindes. Så långt ftråcka fig Jnvånarnes

Hem-
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Hem-Curer, fom fållan flå felt, men påkom-
ma nägre fvårare tilfållen , mafte forfarnare Hä-
fte -botare fokas,

%:o For Fa - Bofkapx Vil Kon cj lopa i råt-

tan tid, gifves henne in ytterfta tippen af en Ha-
rerum pa, då fåker verkan, forviflo, efter många
riktigt befundna forlok, den påföljande dagen
forfporjes. Bhdpifs botas dårmed, at Kreaturets
eget vatten hämtas i en fko, (tor banda af orfak,

at icke annat varit tilhands , då forloket forfta

gången gjordes) och gifves Kreaturet in. Andre
bruka at gifva Kreaturet in en ftekt och i Tjära
doppad Sill eller Strömming, Kreatur, fom
kommit ifrån andra orter til denna Socknen, be-

finna fig fållan val forfta fommaren , men få ge-
menligen Blodpifs, hvilket formenes komma at

Slipftens- vallen, dar de gå i bete. Om Kalfvar

få Mfty tvättas de med Tobaks-lag. Utfot cure-

ras med Svalebo, londerftott til pulfver och in*

gifvit. Lededrag med Benvallsrot (Symphiti ra*

$ix) kokt och påbunden,

Vilda "Djur och Foglat.

Socknens belägenhet och inftånglel af flått-

bygd på den Öftra, Linköpings Stad på den Sö-

dra, och Stångs An famt Sjon Roxen på de an-

dre fidorne, flänger den ifrån både Skog och
Skogs - Djur, få at Invånarne åro lakre for både

Våtfi och Råf. Någon enda Hare kan underti*

den finnas. Ekornar finnas ibland i Skogshagar
9

och Igelkottar trifvas i Gårdcrne,

Vilde



i7 5 7* 0&. Nov. Dec. 289

Vilde Foglar finnas hår följande, ehuruvål

en del allenaft under flyttnings -tiderne. Svanor
5

Tranor, Villgåfs om Våren och Höften. Änder
afåtfkillige fiag, Fifcmåfar, Vipor, Vattufpof-

var, Sqvalt- Orrar om våren. Rapphons åro ej

lållfynte* men, Sidcnfvantfar , Bofinkar och Sno-
Skator ej mycket. Örnar, Hökar, Korpar och
Ugglor vifa fig ibland. Kråkor, Skator och Ka-
jor, famt Tåklingar (Paffer Dömefticiis) och
Tättingar (Paffer montanus) åro de allmänna fte,

förutan Svalor, Lårkor, Sädesårlor och Talg-»

oxar 3 m. fl*

VII. i
Sjéy Strömmar och Ftfke.

Sjon Roxen och et ftyckc af An Stång ftoter

in til Socknens Vädra fida. Man inlåter iig icke

i någon vidlyftig orda-ftrid, om urfprunget til

denna Sjöns namn, och om den håldre borde flvrit-

vas för Rågfen eller Rogfen^ af Råg och Sjo el*

ler *5V, fom efter gamla Språket och lika få i Ty*
{kart år famma fom Sjo, få at Rågfen eller Rog-
fen (kulle vara det famma fom Råg fjon, eller den
Sjori, hvarinvid nog Råg växer. Til alla ftridig*

heters undvikande, följer man håldre det fkriflått*

fom på Charter och flere publique Handligar år

vedertagit med namnets fkrifyande for Roxen.

Sjöns långd fom ftfåcker i Öftér och Våftcr^

år ungefärligen ifrån Vreta Klofter och til Nors-
holm zf mil: Defs bredd år olika, ty vid Väftra
andan och bredafte ftållet år det vid pafs | mil of-

ver
,
längre ned i mil och ån längre ned midtforc

Skruckeby och Lillkyrka, ~ mil allenaft.

. \ Näsby
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Nåsby Socken bidrager val icke fårdeles til

Roxens ftranda- prydnad -

y men lä prunkar den
dock rund t om pä andre kanter af mänga ftorä

och lyfande Byggnader, Herrelåten och Gårdar
j

iåfom Kongsbro, Stj ernårp, Grensholmen, Runs-
torp, Norsholm, Idingftad, Tuna, med flere.

Inlopp åro i denna Sjori mårige ^ men ej mer
ån et enda utlopp. Af inloppen åro trenne (tyc-

ken både flora och mårkeiige. 1:0 Stint elicr

Linköpings An, fom famlar vatten alt ifrån Vim*
iflerby- traften i Småland. i:o Kaga eller Mjöl-

by An, fom drager vatnet hit ifrån Sömmen , be-

lägen i Sodrafte delen af Öftergotland 5 och 3:0

Motala Strom^ fom vid Kongsbro forer hit alt hat-

ten ifrån Vettern och alle defs omliggande fträn-

der. Utom defs åro val en hop mindre Åar, få-

fom Tuna An, kommandes ifrån Ärlången, och
en annan, fom vid Stjernarp nedforer Gullbårgs
Härads vatten, med månge flere •> men de åro

icke af det anfeende och vatturikhet, fom de 3
forfte. Imedlertid år dock denna Sjon lä mycket
inårkeligare, fom han iåkert emottager tvåtredje-

delar af Öflergotlands Provinceils vatten, en del

af Smålands Calmare Låns , och lika lå Smalands
Jönköpings Låns vatten

^
jamvålen del af Vader-

gotländs och lika få en god del af Nerikes Fro-

vinciers vatten.» hvilka alla han fedatl vid Nors-
holrn utgjuter igenom Motala An neder åt Glaan,

och til flut vid Norrköping neder åt Hafvet.

Således åf ej underligit^ at når mycket vat-

ten kommer $ fårdeles vid ftor vårflod ^ lålom år

lyffi lida de angrånfande traclenie^ fårdeles på
Södra fiääit § ganfka mycket til fin Åker och Äng^

fne-
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medelft vatncts häftiga upftigande och långfa-

ma utfallande. Hvarfore något hvar högeligen

onfkar, at den långe påtänkte Canalen ur Roxen
åt Afpelåögen och fa vidare åt Söderköping, kun-
de blifva i verket ltåld, då Åkerbo Härad i fyn-

nerhet (kulle kanna en mårkelig lift och formon,

Fijkejlagen i denne Sjo, åro Gäddor, Abbor-
rar/ Mort, Braxen, Al, Lakar, Afp, Flior,

Bjerke &c. men Gos intet, ånflcont den lå om-
nigt finnes i den nedanfore belägna Sjon Glaan,
Jå at matt dåraf kan fe, at Gofen icke lafom La-
xen, behagar omaka fig med at ftiga up for Iti öm-
mar och forflaf.

• Fifkeriet i denna Sjon år fördelaktigt vid viffo

ftrander och orter ; men icke lå for Nåsby Soc-
ken, fom måfk har Gallltrand af Klappur och
Sandbotten, dit Fifken i brift atioda, ej garna (ti-

ger up. Dock år en liten traffc imellan Kyrkan
och Stångs- An, fom beftar af dybotten, hvaråft

år något båttre FHkc a och tilhorer Nåsby Såte-

ries Rufthåll. Eljeft fifkas hår i Sjon om Våren,

med Not, Ryffior, Ståndnåt, Gådd - och Ale-
Krokar, åfven med Ljufter få vid ftrånderne,

fom uppå kärren och ångarne , når högt vatten

år. Frågan blir, om den upbringade Fifken, be-

talar värdet af det dyra tyre t elier torr - veden,
fom upbrånnes. Katfor brukas nu mera icke, fe-

dan forfarenheten vift , at de af Var - ilen meren-
dels blifvit fork roffade. Om Sommaren brukas

i varmt våder Skottnåt. Om Vintern brukas hår

nog Vinter-mete eker Abborrar: Fiflcafen drager

med fig en liten lått Kålke eller Drog, forfejd

med en tåt och utofver medarne fig iträckande
» halm-

1
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halmbotten. Pa Hållet dar han huggit lie vak, re-

fer han ivaikcn baklanges up , fom dä ftär lik {bin

en fiol på medarne och 3:0c langflaar, och fitter

då på et tvårbrådc , fom år igenom medarne in-

fluirit, famt vänder Kålkbotnen emot vädret , få

at han dåraf har et fullkomligt fkjul
9 ochjlikfoni

futte han i en halltåckt Slåde. Uti et lådant lugn
kan Filkaren tåla at fitta hela dagen, ofta. i ftrån-

gafte vinter och urväder, och !!5ta (it mete, fonl

ibland rått val lönar mödan , når I fen ej år for-

tjocks och mangen undrar, at lå mycken Abbor
kan finnas i Roxen, når på alla Italien $ hela Vin-
tern igenom få mycket upmetas.

Strömfall finnas icke innom hela Socknen
$

hvadan ej eller någre Qyarnar hår finnas, utan

niåfte Sockneboarne foka fin målder i Taunefor%
dit de om Vintern hafva i mil, men om Somma-
ren nå (tan dubbelt.

Sffinge - Källor gifvas inga i denna Socknen

>

mycket mindre Mineral - vatten. I ftåliet for

Källor hafva de grafne och ftenfatte Brunnar,

hvars vatten år tåmmeligen klart och ej ofmakc*

ligt $ men vid kokningen (ätter det i bottnen af

kärillen et ftarkt fediment, ehuru man likvål ej

har formårkt , at någre iårdeles fjukdomar dåraf

hårrordt* Dock betjäna fig Invånarue til brygga
bränning och tvått, famt Ärter, heldre af deg

härvarande goda Sjo-vatnet.

VIII. $
Stenbrott och Jordarter.

Slips[lensbrott finnes hår i Socknen, och bfy-

tös famt tilredes af Torpare , de ftörre hällar til

Slipé*

>
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Slipcftenar och de fmårre til Brynen och Hvettje-
ftenar, dem de pl Marknaderne i Linköping får-

fålja. Då Slipertenarne hålla i aln i diametern,
fås for dem 6 å 8 Daler Kopp:mt liycket. Detta
brott finnes på den tra£ten dar fordom varit Skog,
ej långt ifrån Sjön, och åro däromkring jämväl
Itrata af fand och rno, fom låledes tyckes varit

bafis for denne Slipltens-art, fom til fårgen år

hvitaktig eller ljusgrå, Wallerii Sp, 68. n. z ¥

Mergel finnes nog i botnen af kårren , och fa

djupt, fom man med 7 alnars Jordbor kunnat
komma. Han år brunaktig vid uptagning ; men
hvitnaroch blir ljusgrå efter torrkning, mjolig
och faftnar vid fingren fom krita, dock ej med
den hvithct: år aldeles fandfri: fråfer i vatnet,
och gifver en myckenhet vatten-pärlor, famt uplo-
fes ftraxt utan at grumla vatnet, låter fig fedaa
ej ihopknådas, rönnar i elden til nåftan rödgul
fårg ; men hårdnar foga, år mjolig famt (kor fom
tilforene, och fift gåfer, ej allenail med {ked vat-

ten, utan ock med ättika; Kommer fåledes alde-

les ofverens med Wallerii Sp. 27, men har än-
nu icke blifvit påtånkt til Akergodning, fom dpck
xned tiden torde fke.

Lera fin och ren finnes i Gerftads Äng : brun-
aktig vid uptagningen y men blir grå då hon år

torrkad. I vatten bläddrar den med vatten- pär-

lor, uplofes och faller (onder,utan at grumla vat-

net, låter ej eller blanda fig dårmed, rönnar i

elden * men ehuru den nog liknar den förra arten,

il gåfer den dock icke med (kedvatten. Torrkad
i fria luften, hårdnar nog,

X Fht* .

1
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Flot-kra finnes på håft-udden och flcre ftållen.

Då hon år upkaftad ur gropen i landkiftan och
kores hem , flyter hon af det inblandade vatnet,

fom en tunn grot. I vatnet pårlar den, och up-
lofes utan grumlande, men gåfer dock icke med
fkedvatten, fynes ej eller benägen at flunn-torka.

I elden rönnar och hårdnar hon. Då hon år f]elfr-

torkad , fer hon ut , fom {kulle hon af ler, kalk

och fin fand vara fammanblandad. Denna flotle-

ra brukas hålffc hår i orten til murning och vågg-
khftring, fåfom varaktigaft och b all, emedan
den ej få gerna fpricker och faller af, fom annan
blå lefä.

Bungjord) fe 2. §. år en mörkgrå ler-art, ren

från fand och (len , men fonderfmålar fom grus.

Då hon ligger orörd i fit låge, liknar den nårmafl

tilTårninge-ler. Til knackar hopvalkad och torr-

kad ,
fpricker icke, utan blir nåftan ftenhård,

och fynes då blågrå. Rönnar litet i elden och
hårdnar. I vatnet pårlar den dock läktare och
med mindre kraft ån de foregående , och fatta fig

pärlor rundt omkring fåfom rimfråft, famt kun-»

na der blifva fittande dygnet om. Sönderfaller

i vatnet, men långfamt utan at grumla det , och
med fkedvatten gåfer den icke.

Stenrader gå tvånne ftycken jåmfidige emel-

lan NW. och SO. malt igenom hela Socknen.

Emellan hvardera lien ftrången kan vara vid pafs

9 å 12. alnars flriljemon, och ligga ftenarne, fom
åro ftorre och fmårre , dock måft ofver mansbor-

da, tåmmeligen tått i fin ftrång och ofta dubbelt.

DeiTe flenftrångar eller ftenrader, fom nog likna

en ftenhågnad landsvåg, hålla fitt jåmna ftreck

©fver
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ofver gården ,
ångar

,

e

backar bårg och hagar ,

och åro måft alleftädes tydelige. Ingen lagen fin-

nes hårom i orten $ utan år tfoljgaft, dem vara;

flods-lemnihgar , och med Svall-Is vid högre och
lägre vattu-hogdér hit drefrie och llrandkaftade;

r .

f

/
-:

• ix. & \

^Prydnader och Minnes -marken.

r, Tvånne Herregårdar finnas ailehail i denna.

Socknen.,, Näsby Säteries Rufthåli, beftående af

i-| hela förmedlade Hemman ,* ocK vid pafs 28
tunnors årligt utfåde, god äng, filke och; z:ne

Beteshagar 5 famt håller i:hc Ryttare, Hår år

cn gammal öth ftor Trägård;

Bdrfiad Krono-Rufthåll,* i helt Hemman, af

io å ii tunnors utlade, yål bygt med z: ne Cara-
éters by^ggriihgar , och flera vaékrähus, har z a

j fruktbärande Trägårdar , utom mårige andre
planterade tråd til prydnad.

Vid Pråftégården år en liten Trägård nyligeii

anlagd och vid fomligé Bbndegårdar fiitaas åfVcrf

Val fmå Trägårdar aillagde;

X. <s.

händimannå utjkjjlder; Näringsmedel
och Hushållning;

Utjkylier: De maffe Bönder åro, forn feff år

fagt i til lon indelte under öfvérffén'vM öfågéthtf

Cavallérie,; fonr har fix Öfoérftc- Éo0i\é" f&Tu-
ftä Kongsgårdv Dit erlägges derais iandgaljé och'

Som marikatt r och utgö^es' .utoB' Sommarfkatterf
Äfcfi?D^agsVérKcri^af et iyé,lt J3cmiMrtf& %tz iMIiöv
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låd ärligen. Men at närmare vifa ct Hemmans
Krono-uttkylder, vil man anföra dem fådane, fom
de for år 171 3 utgingo for Pråftetorps hemman,
nämligen : Jordeboks räntan, 9 Tunnor korn famt
8 Daler 9 ore Silfvermynt i penningar. Hem-
mantals-råntan , 4 Tunnor korn famt 1 z Daler 1 z
ore i penningar.

Krono- Tionden år, fedan Domkyrkan fatt

dårutaf 1 Tunna , Dom-Proften 1 och Nåsby
Kyrka til Vinfåd 2. Tunnor, tor det ofriga an*

flagen til vifla Rufthålls underftod , och aflefvc-

reras ftraxt til vederbörande vid antordran, utan
at förut inlefvereras i Tionde-boden. Pråfta-råt-

tigheter utgöras efter Forordningarne i fkaft och
Qyick-Tionde. Socknegång betalas 6 ftyfver af

Matlaget årligen, och upbåres af någon Schole-

pilt ifrån Linköping. Tre Ryttare och två Sol-

dater underhållas i Socknen, fom hafva fina Torp
och defsutom i årlig lon, Ryttaren 20 och Sol*

daten 30 Daler Kopparmynt.

Närings - medel : Allmogens endafte, år et me-
delmåttigt åkerbruk och liten Bofkaps * (kotfel :

och fom Såden måfte tilgripas til alla behof, få

vil den ej vara tilråckeligare hår, ån på de orter,

der mindre åkerbruk idkas, Torpare-huftrur och
inhyfes gummor fortjena fig målta födan igenom
fpinnande

,
antingen til Fabriquernc i Linköping,

eller andre på landsbygden. Spanad och våfnad

har ock hår, fåfom mang annorftådes, på någon
tid ftigit högre, både til godhet och myckenhet,
lä at nu våfver nåftan hvar Bonde-och Torpare-
huftru ätfkilliga vackra Tyger, til Ht både hvar-

d:\gs behof och hedersdrägt, hvarigenom myc-
ken

1

/
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ken befparing i deras knappa utkom ft vinnes.

Utom blaggarns och lårfts våfnader, fom långe

varit gångfe, begynna Bonde-dottrarne nuat våf-

va Dräller och mera 5 men belynnerligen förtjäna

en del beröm, for deras vackra Wadmal, fom fe-

dan det i Norrköping eller Linköping blifvit

ilampat, pråflat och färgat, ofta trotfar 9 Dalers

klåde. Ryttare och Torpare förtjäna (ig åfven

något igenom flikande, någre igenom flipeftenars

tilhuggande , och andre igenom fpanntrolke

,

Dikning m. m.

Husbyggnaderne åro af trå, och ånfkont Tim-
ret faller har ganfka dyrt , lå at man med inköp

,

huggning och framforfel kan råkna ftocken til r

daler Silfvermynts varde , få har dock Allmogen
hår i Socknen temmeligen vackra bade Mann-
och ladugårdar. Mangårdshufen åro ofver alt

täckte med torf, dock på det fåttet, at de forft

tro täckte med halm, och derofvanpå med dub-
bla hvarf afTorf och fammanvånd fvårdfida, Nå-
gre bruka ock at befatta Takfoten med nåfver;

men ladugårdshufen åro ofveralt täckte med halm

Hushållningen går nog fparfamt och aktfamt

,

beftående deras vanliga foda , i kål, arter, kott,

flåfk, välling, grot, ftromming, fill, dricka

och mjölk -> men oft, fmor och fårik fifl åro iåll-

fyntare. Til brod brukas rena Rågen, undantagan-
des om någre i Vår- (karfven blanda litet arter el-

ler korn deruti. Fem mål åtas om dagen, näm-
ligen frukoft , dagvård eller davahlen , mid-
dag, aitonvard och nattvarden ^ men då Ottor
göras om vintern til trofkning, få de två fruko-
itar, den ene Klåckan 3, och den andre vid pais
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Klickan f . Vid deras Bröllop år matredningen
ordentelig, yål tillagad och hederlig.

Husturer. For huggna ellerJkurna /är: den lågt

ges ftraxt fint Socker, och tvättas en gäng om
dagen med urin , och åter ftros Socker deri , hyar-

med continueras tils fåret år låkt. Detta hindrar

all bulnad och yahr, famt låker fnart, lindrigt

och utan fveda eller olägenhet. Kikhofian grasT
ierade år if'ff ftarkt hos Banien i Socknen

?

hvaremot måhge medel fruktloft brukade^. Somr

lige biefyp hulpne med Wallrath ,
uploft i varmt

yätten, och andre åter at bruka Sqvåckra, få?

fom Thé.

Blänadev. Når jbarn eller annat folk ftott fig
?

cureras det behändigt , om man ftraxt doppar en
klut i urin, och håller derpå, Hufvudvärk , med
fénderhackat Granris lagt ofyer hjeflan, Frpjfan

har hos mänge biifvit cu rerad med i fingerbor

ftark peppar, i dito falt, altfamrpans gapfka fint

fot)derftott och tillika med i fingerbor fin Aktad
aOra yål tilhopa blandad. Detta pulfver har åter

| 3
T

;ne fingerborar fordelts och blifvip patienten

jngifyit i et fkedblad fc>rånyin til hyarje fingerbor,

litet förfån Parqxysrisen begynts. Derpå har pa-

tienten ftarkt fyettats, och ej fått dricka något på
några timar." Colique botas med Extraft af Johan-
nis blommor. Moderfjukan med Gråbo - Extraét

,

och l a yidare.

Härvid bor ej förtigas den mårkeiig^ nytta,

fom l^qngL Coilegii Medici
1

til alle Kyrkor
rneddelte underråttelfer om åtfkillige fjukdomars
botande åftadkornmit

|
ty endaft i denna lilla

Socken åro for år ijff ofyer hälft tjog patienter

i
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lyckcligcn curerade for häll och ftyng, Peripneu-
monie m, m.

XI. §.

Invänarnes Klädedrägt.

Forna Drågten. Manfolken brukade for jo
ar tilbaka ej annat, ån grofva Vadmalskläder, kar-

ta Rackar , med Håkter igenknåpte. Inunder
fkortet fkars et hal på fodret, at nyttjas i ftållet for

ficka, och kallades Trojclkortet ; Svenfka (kor

med remmar uti Öcc. §>yinfolken hade hålft fvar*

ta Vadmals-klåder-, men af deras drägt var bcfyn-
nerligen Kaflj eka, Kragen och Krokmyflan, Kas-

Jzeks var en ftackot, vid Tröja med vida armar och
ityf krage, och råkte litet ofver kjortelen. Kra-
gen var Tå (kuren, at han gick rundt omkring ax-

Tarne och råkte et ftycke ned på Kafljekan famt
var ftoppad och ftucken, i/^/i,contraa:e af Huf-
vudklåde. Krokmyjfan var af 3

ftycken famman-
fydd, fom gingo itran anfigtet och bak åt nacken.

De z fido-ftyckerne voro af SabeHkin, men det

medlerfta var af fint kope-tyg med flora Pärlor

befmyckadt.

Nu bruheligå Drågten. Manfolken bi lika Råck
och våft med knappar, fickor och rynkor i fidor-

ne, af hemgjordt klådeslikt vadrnal, brunt eller

blågrått til fårgen. En del Bondc-drångar begyn-
na nu bruka lomlige blå, fomlige gron fårg : fk in-

troja med håkter uti, fkinbyxor. Om vintern

lifftycke och {kinpåls under Räcken. Helgedags
Skorne åro tyfke, men h vardags Skor Sventke.

med fpånnen uti. Tyfke {kor måfte hvar och en
hafva , få fhart han våxt ur fina poike- fkor. Vin-
ter-mosforne åro merendels af Klåde med Mård-

X 4 öuns

/
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fkins bråm. Qvinfolken: få fnart pigan ar gift-*

vuxen, (kal hon hafva fvartSattin til tröja* or-*

kar hon fig icke kjortel af famma flag, få fkal

den vara at fvart Sarge. Mofla af hvit Damaft,
fpetfar med Hollåndlkt monfter for Fannftycket,
och fagonerat band om Mofian, Hållandslårft til

halskläde for 6 Daler Kopparmynt. Nattkappa
inunder, igenknuteri med et rodt franfkt band y

och Bandrofen fkal fynas i broftet. Förklädet år

antingen hvitt af flimng eller brokot af Cattun*
Skånfka Klippingshandl&af

9
och Silkes- eller åt-

minftone Boriiuls-nåfeduk i handen : Roda ftrum-

por och Tyfka fkoi\ Når pigan fkal vara nått

om fommaren, går hon med fliffings lintyg, med
knappar eller roda band i årmarne, och derofvan

på Kalminks lifftycke. Ibland gå de ock flätade

1 hufvudet. For ombyte, låta de våfva af fin ull

med linnevarp efter Drållsmonfter , grönt och
hvitt, rodt och hvitt, eller ock blått och hvitt, til

kläder. Regarns tröjor brukas nu icke mera få

mycket, fom foir af Bondpigorne.

Når pigan fkal gifta fig, och det lyfes tre-*

dje gången, fkal hon hafva fvarta kläder på fig

til Kyrkan, vara flätad i hufvudet med krans och
många fmycken famt pudrad. Då har hon fåfte-

mannens gåfvor med fig, fåfom Piaimbok, Sil-

kes nåfeduk och Handfkarne.

Hufiruernes klådedrågt fkiljer få vida, at ut-

om de Ivarta klåderne, brukande fvart Damaft-
Mofla med bredt fvart band derom och Band-ros

i nacken, fvart Bandros i Broftet och Nattkap-
pan , famt Hollanslårfts förkläde , och i alt ofrigt

lika med pigorne* Men til (åmre omgång bruka
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de Violett och hvitt Pajeron til Mofla, rod Re-
garnstroja och fint Cattuns förkläde. Om fom^
maren hvit Bod-nopkins tröja med lifftycke inun-

der af båfta Kalmink. Men til hvardagslag bru-
kas altid hemvåfvit tyg,

XII. §•

Kyrkan och Fårfamlingen*

Kyrkan ligger allenaft z6 alnar ifrån Sjon
$

tippå en kulle,, fom (kjuter något litet ut åt Ro-
xen, och med tvånne vikars tilhjelp på omfe fi-

dorom Kyrkan, fynes formera et litet nås. Om
rtu Kyrkan deraf fått namn, eller at hela Socknen
ligger på det ftorfta i Sjon Roxen varande Nåfet,
mage andre nårmare efterfoka. Kyrkans anfen-

liga älder kan flutas deraf, at ibland Confiftorii

ganila Aéfcer finnes en Dn # Salmunbus, år izpo
hafva varit Reétor Ecclefias Nåfaby. Hon år

redan i fordom tima murad til nu varande ftorlek

af gråflen utan torn. Längden år \6 ~ och bred-
den 12, i aln innom murarne. Hogden til Tak-
bandet år 7§ aln. Taket år tåckt med bräder.

Altar-taflan beflår af gammalt och vackert Bildt-

huggare-arbete, foreltållande Frållaren predikan-
de for fine Apoftlar. Predikftolen ftår på qvin-
folks fidan. Nio Bankar åro på hvar rad. En li-

ten Manfolks - läktare år ock upfatt for Våftra
gafvelcn for 20 perfoner. I hela Kyrkan kan få-

ledes rymmas ungefår iao perfoner. I Klocke-
Itapelen år allenaft en Klocka, guten i6zö med
Bokftåfver I. H, S. Kyrkjogården år hägnad
med trå- plank, och grafvarne firas med fvarta

eller gula Träkors
,
hvaruppå den afdodes namn

,

hemvift och dödstima, utfkåres.

X f Man
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Man undrar billigt, hvarfore få (måPaftora-

ter i forna tider blifvit inrättade, til ej mindre
Sockne-månnens ftora känning af Kyrko-och Pra-

ftegårdsbyggnad, ån Pråftens, i anfeende til fvag

lon och knapp utkomft* men dertil kan man ej

finna få fåkre gällande ftål,om ej den giflhing fom
fomlige hafva,kan åga rum \ nämligen, at de Påf-

vifke Biflkoparne härvid haft fine hemliga affigter,

i det de nyttjat ftore Paftoratcr til belöningar och
yålgårnmgar åt fine vänner och favoriter; men
de fmå och min (la til vifla probas & poenas for dc
felaktige, til Hierarachia? Papalis få mycket båt-

tre ftyrka: hvadan ock någre kallat fådane, Poeni-

tentz Paftorater.

Af gamle Documenter vet man , at år if27#
yar Hofpitalet i Linköping, fom då kallades Do-
mus Spiritus Sanéti, och Nåsby Paftorat under
pn Prå{l\ I ilod af hyilket, det lårer tvifvelsutaa

vara fkedt, at Hoglqfl* i åminnelfe Konung Ca rl
den XI. igenom Bref at den vj April 1691 befalt

Confiftorium, at yid ledighet, fammanfoga des-

fe bågge lågo-nheter under en Pråft, til defs båttre

]utkornft, h vilket dock hittils aldrig kommit til

pägon yprkftållighct.

Ifrån åriföo, til ifp4 bodde Sopkne-Prå-
ften i et Torp fom ftu kallas Alelund j men åter-

fick då igenom Konung Sigismundi Bref den

25 Jimii 1^94 et Hemman i Girejlad (nu Ger/tad)

fom tilforene varit Pråftegård. Detta famma cl-

Ipr ån varande Pråftegård, beftår af 1 helt Hem-
man i Qerftaby , Våfter ut belågit, åger7 flän-

ger i byamål , då 2:ne Krono-hemman förmedlade
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til halfva, aga hvardera 8, en åtting åger $ , och
<en Frålfegård 6 (iånger, Pråftegardens årliga ut>

fåde år 8 tunnor, åger 60 lafs ang och måft ftarr-

yall, fom fojr vatten (kul ofta år fvar eller al*

deies obårgad. Ingen Skog och ingen Betesha-

ge. Litet famfålt Filte- vatten, men aflågie och
obrukbart. Pråftegårds åbyggnaden år eljell tam?
peligen forfvarlig.

Vederlag har Pråften, i kraft af Drottning
pHiusTiN^ Bref den 20 Februarii i6?o, åtnju-

tit af Krono- Tionclen 8 tunnor årligen, alt til

vid pafs i Salig Bifkop Rude6ns tid, då famma
vederlag blef, faft obekant af hvad anledning,

Pråften ifråntagit.

Inventarium finnes icke det ringafte yid Pra?
ftegården, fåfom likvål eljell år vanligt på den-
na orten.

Kyrko - Bok. En gammal Kyrko* Bok begy

n

r

ner år 164.9; mc» innehåller ej mera, ån Kyrkans
Inventarium, Sockne- Stämmor, Profte-Ting,
Kyrkans inkom fter, med mera*

Uptekning på födde, finnes p) forrån år 15(54,

hvarmed vål fortfares i de foijaqde åreri, men o«

redigt pch foga påliteligt. Ifrån detta Seculi

början år Kyrko - Boken riktigare hållen j men
til vidlyftighets undvikande, y il jag allenaft hår

infora fammandrag for hvart femte år, få at hvart

hår nedannåmt år, innehåller åfven quantum at

de ivra roregaende aren.

Är

1
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IGLAR.

THORBERN BERGMAN,

JFor/fo Stycket.

alkarna (Vermes Lin.) åro utan tvifvel de

aldraundcrligafte bland djuren , de åro

. ^_ ^ ofs olikaft och förefalla ofs derfore främ-

mande och deras hushållning ovanlig. Huru gag-

nande en fullkomlig kunlkap om delfas ^Natur,

•ch märkvärdiga egenlkaper ikulle vara både for

Phy-*
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Phyfik och Natural-Hiftoria, fkonjes nogfamt af

det , fom i nyare tider om deffa kråk, i fynnerhet
Polyperna, blifvit uptåckt* De åro de fvårafte

at få reda uppå, ty forft viftas de flåfte på ytter-
ita hafsdjupct, afftångde från alla Naturkunnigas
underfokningar, och for ofrig t åro deras egen-
fkaper få befynnerliga , at det fodras, utom mö-
da och infigt, en egen fkicklighet, at utröna
deras art och lynne.

Det flågtet bland dem, hvars befkrifning jag
nu har åran at börja, har en lång^ enkel kropps
hvars efterfta ända på undreJidan år utdragen uti en
låg conijk klack (acetabulum). Det bor på Sven-
fka heta Igel (HirudoJ , oeh ej fammanblandas
med Snigel (Limax), fomåret annat genus. I-
gelns nårmafte {lågting år Fafciola, fom endaft
fkiljes från honom dermed , at hon har ingen
klack. Kroppen år gemeniigcn nedtryckt, fmaU
nar framåt och år afdelt uti ganfka mänga ringar
eller leder: han år jåmvål mjuk och flemmig.
På fmalare åndan år en opning, fom år munnen*

På öfverlåppcn har jag på tre Species funnit
fvarta punfter, fom nedanfore nogare fkola be-
fkrifvas, hvilka la val i anfeende til ftållet der de
fitta, fom fkapnaden, tyckas vara ögon. Dylika
torde framdeles igenfinnas på de ofriga flagen.

Anus fitter ftrax ofver klacken. Herr Mo-
rand fager lig ej dertil hafva funnit minfta

fpår (*) En fådan Mans fats, hvars färdig-

het *uti Anatomien allmänt år bekant, gjorde, at

jag i början knapt trodde mig fe det jag verke-

.\ liga
W I III III '—iWt — IM.IMMMIH II I l| I

, | j

IWII I t WMMMM——««— —«|

(*) Memoires de /' Acad. des Sciem. 1739* p. 191,
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liga fåg, åfveri på det Species, fom Herr Md« .

rand examinerat.

• Aflelfe - lemmarna hos defle två - koningar

(hermaphfoditér) fitta på undre fidari eller ma-
gen, närmare munnen ån klacken.

Den manliga år eri måft jämntjock trådlik

lem , fom indrageri rojér fig med en liten ljus?

rund flack. Den' Quinlfgä fitter ftrax under, be-

flående af eri nå (tan omårkelrg opning.

Gäng och Rorel/er;

Iglarria hafva hvarken armar eller fötter, de

behofva dem ej eller 4 ,

ty munnen och klacken!

tjåna til famma ändamål : med deras hjelp gå de

öchfåftafig,; åfven på glattc och polerade krop-

pars Når någon vil gå 9
fträcker han ut kroppen

och med främdden Ukfom känriei1 ornkring %
tils han finner tjänligt ftälle j dar han då tuger faft

munnen , fom härigenom antager näftan lammaf

utfeende fom klacken* derpå flyttas klacken an-

da inni rummet dar munnen år faftfugen , gortf

kullrig inunder och låmpaS fedari medellt fm mjuk-

het noga iritil det ftåilet han Ocal fåftas uppå up-

drages midtunder och iritiefluter iåiede£ med bräd-

darna et litet tomt rum 5
hvarigenom den pålig-

gande luftens tryckning år mer ån tilråckelrg at

hålla honom faft då Igélri vandrar utom vattnet?

men i annan händelfe hjélper åfven vattnets tryck-

ning dertil S<daii forfta fteget låledes år gjordv
lofes munnen och et annat gores på (amtnä lått.

Alla ånnu bekanta Species viftas i vattnet^

dar de flåfte med riiyekeri färdighet génötfreri våg-'

M tfåtKt MMx fimtria up och; riédV Etf attoarf
V*0 vy <n»
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vaglik rorclfe hafva de ibland, fittande fafte med
klacken, fom liknar liktidiga pendel-fvångningar,

hvars ändamål år mig aldeles obekant. Herr Mo-
rand tror den tjåna til refpiration* men det tyc-

kes ånnu vara mycket ovifst*

Fortplantning.
;

Efter Naturens vanliga lag borde defTc,fafl;åa

tvåkoningar, paras med hvarandra innan de {kul-

le .kunna fortplanta fig. Jag har dock ej varit la

lyckelig, at få fe minfta tecken dertii, ehuru

mänga och åfven åtfkilliga flag jag haft famlade

och ehuru noga jag lett derefter ; icke des min-

dre hafva åtfkillige forokt fig.

Den berömde Herr SckL&ffer uti Regens-
burg, har nyligen med ron vilat, at Monoculi, A-
pus Faun. fvec i i$i och Pulex Faun. fvec. r i%%
äro tvåkoningar $ och at de kunna loda i flera

leder utan parning ,
Mon en tvåkoning

Ikulle fjeif kunna gora fig tilfylleft ? Eller mon
en parning år tilråckelig,* at befrukta Barne-
barnen uti Mormodrens lif, fåfom det fker hos
Blad-loflen (Aphides)?

Naturens HERre har tycks velat förebygga^

at icke Iglärnä låttéligen Ikulle inkomma i månni-
fkans kropp, dar de medeift fitt fugande fororfakä

en grufvelig vomitiim cruéftturri, ty fomliga bara
lina agg under magen : andra fålla fina Hora ©ch
fammanfatte agg vid allahända vatten-orter: andre
Iter foda lefvande ungar , fom både genom flor-

lek och rorclfe forråda fig^

Huru

(*) Zackige Fajferflobs pag, 65, Kh Krebsart. Kitfei**

fuf. fag. 11 7.
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Huru underlig och mångfaldig Naturens in«

rättningar, finne vi ock i detta flågtet. Skulle

man innom et fogel-ågg få fe många ungar utkläc-

kas, dar vandra omkring hela månaden och om-
fider en da och då utkrypa, (kulle det viflerligen

rora hvars och ens upmårkfamhet $ men fädana

agg finnas verkeligen bland Iglarna, hvilket jag

forr bevift uti Kongl. Åcademiens Handlingar.

Om Iglarnas mat, fugning, Anatomie och igen-

våxande,tånker jag at handla uti följande ftycken,

Species*

Et fel hafver folgt många ftora Mån, fom
af Natural-Hiftorien gjordt fig förtjänte, nämli-

gen: at de blifvit endaffc vid egsnfkaperna, utan

at tilråckeligen med fina kännetecken utmärka

det, fom de tilhora, och at jag må beftyrka det-/

ta, vil jag nu allenaft blifva innom Igel-hiftorien

och nämna, at Herrar Poupart (*) och Mo-
rand (

m
) belkrifvit Anatomien af et fpecies r

ti en utan at nåmna et enda ord om hvilketdera

^nderfokt. At veta et kråks egenfkaper och
. -ing, år viflerligen den nojfamafte delen

af c i?toria ; men det år tillika nödvändigt, at

veta hvillcét djur har de omnåmde egenfkaper, ty

annars är deras kun(kap foga nyttig och förnöjande.

Följande Svenfce Iglar tror jag medelft ne-

dan anförde nomina fpecifica och tnvialia, famt
beikrifningar låtteligen fkola kunna åtfkiljas.

1. Hirudo (medicinalis) deprefla nigra lineis

ofto dorfalibus flavis , lubtus flavo variegata.

Den-

(*) Journ, des Scsvavs 1697» (**) hf. tit.
ya ty- .»fr
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Denna år bland vira den ftorfta, då han ut-

fträcker fig hela fem tum lång. Kroppen år ned*

trykt och (Vart, iamt harpa den ofra fläta fidan

eller ryggen, åtta gula ränder, fom gå långs ef-*

ter, af hvilka fyra fitta på hvar håift. Den ne**

derita (tår i fjelfva kanten i mellan magen och ryg-

gen; den andra gar når upofver den nederfta, ja,

på unga och ftnå iglar kunna de knapt flciljas

,

hon har fmå iVarta fläckar inuti det gula 5 den
tredje hafver ockf å (Vana fläckar, men den fjer-

de år jåmn utan zirater och går litet ofver den
tredje, et ftycke från den limen fom långs efter

fkulie kunna dela kroppen i två lika Rycken. Så-

dan ar de gula handens ftållning på ena hälften af

ryggen, på den andra ligga fyra likadana med
de nyfs omtalte. Undre fidan eller magen år mer
flat 5 fvart med gula flackar och ådror, målad
milan fbm marmor.

Denna Igeln år nog fåll fynt kring Upfala,

men vid Gette fins han i Kårr til myckenhet,
hvadan han kunde for våra Apcthek bekommas,
til dels han på närmare orter blifver upfokt, få at

nu vidare ej år nödigt honom forfkrifva utifrån.

Vttydning pä 1 och % Figuren* Tak VI*

Fig. i, vifar Hirudo medicinaHs på ofra fidan,

fittande allenall fållad med klacken. <?, framdelen.

bakdelen. Fig, z ¥ vifar en dylik -

y men mindre
och på magen. 1, munnen, klacken.

2. Htrudo (Sangwfu&O deprefliufeula nigra^

tnargine fubtusque flavo notata.

Ryggen år aldeles fvart, magen något lju«

fare^ mäitadels med gul kant och åtfkiiliga gula m
Y dvof
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^droi\ Denna kommer uti ftorlek når til den före-

gående, oqh fins ymnogt i diken och puffar. Om
denna år den famma, fom af Herr Archiatern och
Riddaren Linn^eus uti Faun, Svec* under num.
1272^ omtalas , kan jag ej vifst forfåkra.

Deffe Iglar kallas af gemene man Håft-iglar,

efter de tro, at nije kunna ihjålfuga en Haft.

De fvålja ockfå hela ftycket, hvilken egenfkap

jag ånnu ej funnit hos de andra.

Jag hade en gång två i en flafka, til hvilka

flåptes en Metmafk (Lumbricus), fom de ftrax

begyntc hvar på fin anda at fluka i fig och råka-

des omfider midtpå,iå at två djur voro då medelft

det tredje likfom hopbundne. Alla de fom fluktc

Metma(kar,dogo en eller två dagar derefter, hva-

dan denna matenej tyckes for dem varit naturlig,

JJttydning få 3 och 4 Figuren.

3, Fig. vifar Hirudo Sanguijuga af medelmåttig
ftorlek på ryggen. 0, bakåndan. b y framåndan.

4, Fig. vifar den famma på magen, då han fitter

fåftad med bagge andarna. 0, klacken. mun*
nen. c y

manliga aflelfe- lemmen. r

3. Hirudo {pifcium) teres fufca albo ma*
eulata.

Hirudo teres : extremitatibus dilatatis. Faun.

Svec. 1 vjf. Rof. inf. 1 1 1 . t. 31. Frifch. inf. 6.

p. Zf. t. 11. /

Kroppen år rund, brunaktig och på grönt

ftotande med hvita flackar» Klacken år ftor och

på ena fidan utholkad, at han liknar en håftfko.

Herr Rosel, von Rosenhof afritar på an-

förda ftålie dennas agg: de åro platte på fidan,

fom dc fåftas med, kullriga uppå, aflånga och
något
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något urholkade vid ena andan. Denna år in-

qvarterad hos fiftar, af hvilkahan fuger fin foda.

4. Hirudo \%oculatä) depreffa fufca, pun&is
o£to nigris fupra os.

Jag har tilförene belkrifvit denna uti Kongt,
Academicns Handlingar ij^G p. 199. Nu får jag

omtala en egenfkap, fom der ej btifvit omnämd,
nämligen 5

at han ej tål vara utom vattnet, utan

torrkar ftrax ihop ochåndteligendor. Han fafinar

vid alt det han rorer likfom han med drag-lim vo-

re ofverftruken. En egenikap fom har denformon
med fig, at man ej behofver tåcka de vattuglas

hvaruti denna forvaras, i hvilken håndelfe, dc an-*

dre fpecies fåkert blefvo rymmare,

ttydning pä 5% 6, 7 och 8 Figuren.

<;. Fig. vifar Hirudo %oculata på magen.
klacken, b, munnen. <r, en ljus flack, fom år

manliga lemmen indragen, 6. Fig, vifar den (am-

ma gående, a bakdelen, b. framdelen. 7, Ftg m

år et ftycke af framdclen, fedd på ofra fidan med
Microfcop. d. vifar de 8 ivarta punkterna eller

ögonen, 8. Fig. vi fer aggen, /. år et efter mi-
crofcop afritat, då ungarna fynts inuti, g, år et

annat, fom inga ungar fynas uti. et uti na-

turlig ftorlek. i, et uti naturlig ftorlek, då lifs-

punkterna börjat fynas. £, £, k, k. åro agg uti

naturlig ftorlek , fådane , fom de fitta på vatten-

växter. "\

5. Hirudo ( % oculata ) depreffa fufca , pun-
6cis duobus nigris iupra os.

Denna år den rarafte, hel liten och fmaL
Han liknar ganfka mycket den fåregående , for
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hvilkcn han ock af mig i början blcf tagen j men
vid nogare betraktande fans han mer fpitfig i pro-
portion mot längden, och hade defsutom alienaft

två fvarta punétcr ofver munnen, då den förre har

åtta. Fårgen år lika.

Det forfla, fom hos denna rörde min upmårk-
famhet, var et litet bylte, fom han bar under ma-
gen, hvilket genom Microfcop fågs vara hopfatt

af runda korn, foai forrnodeligen voro agg. En
olycklig handelfe berofvade mig både Igeln och
det nöjet at vidare utröna dels hiftoria, ty alt fe-

dan har jag cj funnit någon mer.

Herr Baker omtalar uti fitt Beytrage zu
Gcbrauchdes Microfc. 31 cap. en liten ljusbrurc

Igel, lom åtflkilliga tider om året (lapar fina un-

gar med fig fåftade med klackarna på modrens
mage, ofta åtta til tolf, de rora fina framdelar

på många fått och hafva utfeende af fötter.

Mon denna icke torde vara famma fpecies

med den fift betkrifna ? Herr Baker belknfver

val ej fin Igel, hvadan man med fåkcrhet hårom
ej kan utlåta fig, dock efter det han nämner om
ftorleken, måfte hans vara långt mindre ån Hiru-
do binoculata.

1)
H
'tydning vfver 9, 10 och 11 Figuren,

9. Fig. vifar Hirudo zoculata på magen, 0,
klacken, b , framdelen. åggklafen. 10, Fig.

vifar den famma då han fåftad med klacken ger
fig en våglik rorelfe. a% bakdelen, b , framdelen»
11. Fig. vilar et ftycke af framdelen åfkådat på
ifre fidan genom microfcop. d^ bagge ögonen.
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6. Hirudo (6 oculata) deprefla albida , or-

dinibus duobus dorfalibus tuberculorum pallido-

rum nigris lineis conncxortim.

Denna år cj ofver cn tum lång och har breda-

re kropp ån någon af de föregående. Långs efter

ryggen gå två rader ljufa vårtor eller knylar, fom
uti hvar rad lammanbindas med Ivarta ftreck. At-

fkillige fina mörka ftreck gå annars nedanfore

långs efter kroppen. Fårgen år gråaktig. Kan-
ten eller omkretfen af kroppen år ojåmn eller lik-

iom uthuggen 5
och med fvarta fmå flackar här

och dar ut firad. Strax ofver munnen fitta fex

ögon
5 två och två i bredd imellan andarna af vårt-

ränderna.

Bcfynncrlig år defs genomlkinlighet, ty på
undre fidan eller magen kan man fe de fvarta li-

nior, fom fam manbinda vårtorna på ryggen. In-

tefiina då de åro fyllde med mat, fynas fom en fpi-

na dorfi, utgående i grenar på bägge fidor, af

hvilka de nederfta åro långft. Anus fitter ftrax

ofver klacken 5 liven fom på de andre fpecies.

Denna år bland Iglarna den trogafte, han går

fållan af ftållet. Ibland antager han en underlig

Hållning, han fitter fåft med klacken, men gor

magen långs åt hel hälig. Utur munnen har jiig

åtfkillige gånger fett uträckas en blek , fmai lem,

hvars nytta år mig obekant.

Vid köldens annalkande blervo defle Iglar

aldeles orörliga, åndtelig gjordes klacken los , då

de floto i vattnet och omfider dogo de, Defla

fallfamma kråk upletade forlednc Sommar Herr
i.

Direét. Clas Alstromer på Snäckor uti Må-
laren och behagade defii fcdan med mig meddela.

Y 3 Vt-
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Uttydning ofver ix, 13 14 Figuren.

12. jRg. vilar Hirudo 6 oculata uti naturlig

ilorlek på ryggen. # 5 4? 5 4 5 dc två vårtraderna.

fram delen, i
^

inteftina, fora fynas ige-

nom. anus/13. Fig. vifar den famma på ma-
gen, ^ 1 ö 5 a, vårtraderna v fom fynas igenom.

framdelen. c. manliga lemmen indragen, d 9

<k9 mtfiftina, fom fynas igenom, g. klacken.

14. Mg vifar et ftycke af framdelen, afritat ge-
nom Microfcop. a, vartrånderna. de 6
ögonen, k , en ljus lemm 5 fom ibland utur mun-
nen framftickes. m, rn, den ojämna kanten.

Alla figurerna åro ritade efter medelmåttigt
flora objeéler.

•tqp r
cy*

rO> r
csp

> ner iöt « *"Cf *XP rcr" ""O* ro>
*TÉ3r*

cX?cX?cXsc*?o cX^cjowcJo •cX^CjX^w^cX^cX^cX^cJGcXj

Anmärkningar vid de Ron,

Som Herr Lewis låtit infora uti Thilojophi-

cal Transaktions , angående Metallen
IHatina di Tinto ;

Ingifne af

H. T, SCHEFFER,

ti Phihfophhål Transattiws for år I7f4 5

finnas införde de Ron, fom Herr Lewis
anftålt mcdMcullcnPIatim di Pinto,clleic

det få kallade hvka Guldet, hvilket? åfven uti

denna. Kongl. Academiens Handlingar, i fifta

Qyartakt for år 175*2$ år belkrifvit.

z. Herr
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2, Herr Lewis har haft den lyckan at fa

tilråckelig myckenhet af denna metall, och ha-

de fåledes råd på mera åmne til h vart- och et for-

fok , ån hår i Landet ånnu kunnat århållas. Han
har ock få tilråckeligen genomgått denna metal-

lens egenfkaper och lä val folgt Naturen, at jag

onfkar, det hvar och en, iom underfoker krop-

par, ville följa en få redig, for Vetenfkaperna

och allmänna lefvemet nyttig våg, fom delTa Ron
utftakat och genomgått,

3 # Vid blanningar med andra Metaller, med
hvilka Herr Lewis gjorde ganflka många helt

märkvärdiga och nyttiga ron, åro ock blannin-

garnas fpecifica tyngder underfokte, hvilka icke

träffat in med den tyngd de efter uträkning bordt
få. Vid dciTa uträkningar år någon mifsråkning.

Torde hända, at Herr Lewis, fom med fjelfva

forfoken ändock haft nogfat fyfla, icke haft tid

at Ijelt gora uträkningarna, och at den, fom råk-

Hat, icke rått fattat meningen.

4. Då en Metalls, fåfom Tens fpecifica tyngd
år 7, i$ozzG % och cn annan Metalls, Platinas,

år 17, 000 — g y få år en blannings fpecifica

tyngd af P. delar Ten och p. delar Platina, af

Herr Lewis utfått at vara och altfåP + p
Platinas och Tens ana blandnings fpecifica tyngd
=12, opo -j en blannings af i del Platina och 2
delar Tenn 10, 45- 3 3 af en del Platina och 4 de-

lar Ten— p, 144, och få vidare uti alla uträknin-
garna öfver defla blanningar. Vore blanningar-
ne få gjorde , at Metallernas delar voro efter

mått af rymden, då vore detta uträknings fått

Y 4 rik-
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riktigt. Men forft år fvårt at gora fådana afmåt-

ningar med vederbörlig noghet : fedan år det ock
icke bruk eligt , utan forftas allmänt uti dylika

ron, delar efter vigt, få fram t det icke iittryc

keligen ftår annorlunda utfått. Herr Lewis ut-

fåtter ock tydeligen vigtcn på åtflrilliga ftällen
,

fåfom i Unc, Platina och 4 af Ten: 1 Unc. Plati-

na och 3 Unc. af Bly $ 3 Unc. Platina och 4 Unc.
af Jårn m. m. hvilket alt nogfamt vifar, at han a£-

delt Platina och de andra Metallerna efter vigt.

f. Når blanningar af delar, måtte efter rym-
den

5 hafva de fpecinca tyngder, fom i Taflorna
ofver Platinas blanningar af Herr Lewis åro ut-
fatte , få måfte fpecifica tyngderna nödvändigt

hafva helt annat forhållande , når delarna blifvit

tagne efter vigt. Och emedan både tyngd och vo~

lume af den fammanfmdlta klänningen dr lika med
fumman af ingrediensernas tyngder och volumer j fa

P P
åro deras volumer -?r och -X- refpe&ive. Den

g
•

fammanfmålta blanningens tyngd måfte altfa vara
P p

P-fap j öch defs volume q+—j feint Gråvitas fpe-

cifica
r

p>.
Pg + pG

6. Således blifver en ana blannings fpecificä

tyngd af Platina och Ten, i ftållet for it 3 opoj
rätteligen ej mer ån 10, opo* Af 1 del Platina

och % Ten, for 10^ 4^35 icke mer ån 8, 8p2.

Af 1 del Platina och 4 Ten* i ftållet for 9, 144 *

allenaft g, 117 och få vidare. Altfå kan man,
for denna mifsråkning ftul, ej gora något bruk

at de uträkningar $ fom i Transaktionerna åro 'in-

förde

1
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förde Sfver Metall -blanningarnas fpecifica tyng*

der, och derfore har jämväl Herr Lewis ej fått

rått på Platinas egen Specifica tyngd, ehuru hans

egna ron gitva dertil god anledning. Emedan
likväl denna nya Metallens fpecifica tyngd år

det angclågnafte, fom äterftår til defs råtta kän-

ning , har jag hållit mödan vårdt, at å nyo och
efter rått method , gora alla uträkningarna, järn-

fora dem med Herr Lewis egna Hydroftatiika

ron , lamt då tilfe , hvad flutfatfcr dåraf kun-
na dragas,

7. Genom famma Hydroftatifka ron, hafva

alla blanningarna ilagit ut til mindre fpecific

tyngd, ån igenom uträkningarna efter Ängelfka
räknings låttetj men då uträkningarna göras efter

den hår (§. j%) angifne grund, finnes {torre delen

af blanningarna hafva, efter Ron, haft {torre fpe-

cific tyngd, ån efter uträkning.

8. Ibland Platinas blanningar med Ten, år

allenaft en , af i del Platina och 4 delar Ten ,

hvars fpecifica tyngd genom ron funnits mindre,
ån den efter rått uträkning borde vara : alle de
ofrige hafva haft ftorre, fåfom följande Tafla ut-

vifar, hvareft; den forfta Columnen vilar blannin-

garnas lpecifica tyngder efter Ron: den andra,

efter rått uträkning; och den tredje, åtfldlnaden

emellan ron och uträkning. Om jag i något e-

xempcl, emot formodan, mifsråknat mig, tåk-

tes den benägne Låfaren fjelf råtta det, efter den
i § f angifna formel.

Efter Ron, Utråkn. Atfk il-

Platina - =17,000 nad*

Platina 1 del-nTen 1 as 10,827= 10,090 4- 737*
Y 5 Pia-
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1

Platina 1 del -f- Ten 2 := 8,P72 = 8,891+ 80.

,

- - 1 4- 8= 7->7°f= 7> 67z+ 33-
- - 1 -4- 12- 7,613= 7,fI3+IOO.
- - 1 -+- 24= 7,471= 7, 349+122.

Ten enfamt zr 7,180,

9. Skulle man nu taga Platinas och Tens ana
blannings genom ron fundne fpecifica tyngd 10,

827 for den råtta 3 och Tenets år 7, igo $ få

borde rena Platinas fpecifica tyngd vara 22, 003,
Det fynes ock mycket likt, at Platina , iom be-
flår affmå fkrofliga fmulor, och ingalunda for fig

allena kan fammanfm|ltas til et jåmt ftycke, ta-

ger (torre rymd in i vattnet, ån den verkeligen

fkulle gora , om den vore flat och vatnet finge

falla tått efter, hvilket af luft -blåfor i hålighc-

terna uteftånges; och at Platina har långt ftorre

fpecific tyngd emot vatten, ån 17, 000, fom
Herr Lewis funnit. Men då den med Ten eller

någon annan Metal blir fammanfmåltad , vifar fig

en riktigare fpecific tyngd.

10. Vid Platinas blanning med Bly, åro alla

proportionerna genom ron fundne tyngre, ån de
efter rått uträkning borde vara, om Platinas fpe-

cifica tyngd vore allenaft 17,000. Men om Pla-

tinas och blyets ana blannings hydroftatice fund-

na fpecifica tyngd 14, 029 är riktig, och blyets

år 11, 386} få fkulle rena Platinas vara 18, 268,

Ti vilket altf å icke träffar in med den fom följer af

ana blanningcn med Ten. Rönen hafva få flagit

ut emot uträkningarna, fom följer :

Efter Ron. Utråkn, Atfkild.

Platina ren - sa 17,000
Pia-

1
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Platina i del+ Bly 1 = 14,029= 13,639 + 390.
- - I + 2 = 12392^=12,794+131^
- - I H- 4= 12,404= 12, 191 + 213,
- - 1 -+- g = 11,947 = 11,819 + 128*
- - 1 4 I2= ji,774= ii,682+ 92.
- - I 24=11,^= 11,5-38 + 37.

Bly enfamt = 1 1, 386*

11. Ibland Platinas blanningar med Silfver,

hafva tvånne, efter ron, haft ftorre, och tvån-

ne mindre fpecific tyngd , ån de efter rått uträk-

ning yerkeligen {kulle hafva, i anseende til den af

Herr Lewis antagna Platinas fpecifica tyngd, ia-

fom af följande Tafla fes. I följe af Platinas och
Stlfvers ana blannings hydroftatice fundna Ipeci-

fica tyngd 13, Slf> foille Platinas egen vara al-

lenaft 17, 693. 0

Ron. Utråkn. Atfkild.

Platina - =17,000
- - 1 del-f-Silf. 1 =i3,f 3f= 13, 342+ 193.
- - 1 2 = 12, 4f2 = 1 2, 449 + 3.

- - 1 + 3 = 1 1,790= 12,046-— 2f6.
- - 1 -4- 7= 10,867= 11,488— öix,

Silfver, rent =10,980.
Det år ganflca (ållfamt, at blanningen af 1 del

Platina och 7 delar Silfver funnits vid pafs -~T Iskta-

re, ån rent Silfver, hvilket gifver {åker anledning

at tro, det i denna blanning blifvit iholigheter vid

fammanfmåltningen eller gjutningen, hvilka for-

orfakat en fådan minfkning i Specifica tyngden.

12. Ibland Platinas blanningar med Koppar,
finnas de flåfte, fom enligt Hydroftatifka rönen,
blifvit lättare, ån de efter uträkning borde vara.

Orfaken dårtil år forinodeligen , at Koppar for

fig
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fig allena aldrig kan gjutas tåt, DI den gjutes

med fvag hetta , blir den, fom bekant år, otåt

inuti 5 at den icke kan fmidas : och då han fmåltes

med Phlogifto och ftark hetta, at den må blifva

fmidig, blir han altid holig utanpå, uti hvilka ho-
lor den inneftångde luften icke låtteligen flåp-

per vattnet. Platina andrår icke Kopparens art

uti gjutningen, dårfore hafva Koppar - blannin-

garna med Platina fallit lå Hora til rymden, och
fatt la liten fpecific tyngd emot fmidd Koppar,
Iivars tyngd år til vattnets , iåfom 8, 830 til i,ooo*

Huru alla blanningarna utihydroftatifka rönen haf-

va förhållit fig emot uträkningen, fes af följande

:

Ron. Utråkn. Skilln.

platina - 17,000
- - 1 -4- Kopp, 1 rr 1 i^ooriijöu— 222.

» - 1 2 = 10,410 = 10,^14— 104-
m m t fh, 4= 9,908 = 9,768 + 1

- - I f= 9->691= 9,f98 + Pf.
- - 1 -4- 8 = 9,300= 9,328— 28»
- - 1 % 12 = 9,25*1 = 9,168 + 85.

r - 1 -4- 25 = 8,P7°= 8^99^— 26.

Koppar = 85830.

13. Blanningar af Platina med Tack-jårn
hafva alla blifvit tyngre uti de hydroltatifka rö-

nen, ån efter rått uträkning; men efter Ängel-

{ka uträknings fåttet, hafva de alla fallit lät-

tare , ån uträkningen medgifver. Om Järnets

fpecifica tyngd år 7, iOOj och en blannings af 3

delar Platena med 4 delar Jårn =9, 917, fåfom
HerrLEWis funnit genom ron; få (kulle Platinas

egen fpecifica tyngd vara 21 , pfi- Da en blan-

ning af 1 del Platina med 12 delar Jårn, år hydro-

ftatie
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ftatie funnen vara i fpecifica tyngden til rent

Järn , fåfom 7 , 800 til 7, 1 00 5 fl måfte uti dem
o, 600 delar Platina +7, 2,00 delar Jårn > hafva

lika rymd med 7, 100 delar rent Järn. Det vo-

re et helt bcfynnerligt ron, om T
£

T af Platina e-

mot Järnet , kan i blanning få draga Järnet til-

famman, at icke allenaft Platinan tager intet rum,
utan ock at 72 delar Jårn med Platina blandade

5

icke taga ftorre rymd ån 71 delar rent Jårn-. Det
fynes likväl kunna hafva grund, -ånfkont Platina

icke år hufvud-orfakcn: ty jag har ofver roo refor

funnit, at Metallerne oka fin vigt i famma pro*

portion, fom de förlora af phlogifto, och tvårt

omminfka vigten, efter fom de få phlogifton i för-

ening med fig. Nu har Herr Lewis fmålt defla

Jårn-blanningar utan tilfats och utan forluft i vig-

ten , hvaraf följer, at mycket afJärnets phlogifto

eller forbrånneliga del blifvit bärtbråndt, hvilket

nödvändigt altid fker, då Jårn kommer i eld utan
tilfatt phlogifto * och at lika mycket af defs Me-
tallifka jord gått til glas, fom det återftaende

Metallifka, med Platina fammanfmålta Järnet *

har ökat fin vigt, då det förlorat någon del af defs

phlogifton. På detta låttet har en lika vigt a£

Jårn kunnat blifva qvar hos Platina i mindre rymd,
ån for fmåltningen, emedan et Jårn, fom calci-

neras ifrån all fin forbrånneliga del, okar ofver

en tredjedel af fin förra vigt, hvilken åter for-

går, alt fom mindre eller mer phlogifton därmed
förenas. Järnet har en befynnerlig art , tvårt

emot Kopparen, i den omftåndigheten j at et

fårlk- eller fmidigt Jårn har mindre phlogifton

hos fig, ån gutit: och at det förra ej kan gjutas,

man tilläts af mera phlogifton, då det åter blifver

öfmi-
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ofmidigt, fafom annat tack-jarn, och kan lika

la gjutas. Men at Herr Lewis Jårn-blanningar,
fom blifvit mycket (midigare ån annat gutit Järn,
hvilket fynes bora hånledas ifrån forenåmde orfak,

ändock fmålt qvickt och tått tilfammans, och ic-

ke fegnat i elden fafom fårfk-jårn; det fynes haf-

va varit Platinas verkan.

14. Det af Herr Lewis brukade raknings-

fåttets (§ 4. ) oriktighet, fkonjes aldramäft vid

blanningen af 1 i delar Jårn med en del Platina ,

fafom ock vid fifta Ten - blanningen (§. 8* }. Den
nyfenåmde blanningens af Jårn och Platina, fpe-

cifica tyngd år, efter Herr Lewis uträknings-

fått, 7, %6z 4 Platina utgör då TV derafrzo,
60444: de ofriga -H-—7, zy

3 T
5

T,åro Jårn. Således

fkullc o, Ä04II Platina •+- 7, iffrT J4?n i
intaga

lika rymd med 7, 100 delar rent Jårn, af lika vigt

med de forenåmde delarna : hvilket år É fynbart

ftridande emot Arithmetic och Geometri, at det

år underligt, at lådant icke ftrax rogt fig. Om
Naturen kan andra en kropps rymd, iå måfte den
dock i råkning ftå faft. Jårn-blanningarnas hydro-

ftatice fundna tyngder förhålla fig fä til de uträ-

knade, fom följande Tafla utvifar. Tack-jårnet

har varit den låttafte af alla Metallerna, då fmidt

Jårn däremot altid år tyngre ån Ten.

Efter Ron. Utråkn. Skilln,

Platina - ~ 17, 000

Platina 3 del -4-Jårn 4= p,pijzz 9,394+^23.
- - 1 -4- 4= £,700:1: 8,035- + 66f.
- - 3 16— 8, zoz — 7,818 + 384.
- - 1 -4- ii— 7,8con 7,43* + 368,

Jårn - s& 7, ioq.

iff Herr

1
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i?. Herr Lewis har med qvickfilfver fatt

Platinan at Amalgameras utanpå, därigenom, at

han i Amalgamations vattnet lagt falt-fyra men
for mig har det icke velat lyckas med tilflagcn

Aqua Regis. Dock kan jag nu icke draga mig
til minnes , om det hår blef få många timar malit,

fom af Herr Lewis, utan kommer allenaft ihog,

at målningen påftod ätminftone två gånger få lån-

ge fom behofves at Amalgamera Jårn med påfla-

gen Vitriol-folution. Det ron Herr Lewis gjord t,

at Platina, fammanfmåltad med andra Metaller,

fom lått amalgameras, åfvengår fullkomligenmed
in i Amalgama > år rått artigt. Men med rent

vatten på qvickfilfret, amalgameras icke Platina

då den år ren, fåfom andre Metaller utom Jårn,
lamt jåmvål Zink, Wilsmuth och Regulus An-
timonii kunna Amaigameras 5 hvilket få val år

hår forfokt, fom åfven följer deraf, at gull genom
Amalgamering gores til godo i Weftindien utur
den Malm, dar Platina år med och icke blifver

Amalgamerad : hvilket Herr Lewis ock flutit

af qvickfilfver droppar och fmulor af amalgame-
rat Gull, fom folgt med Platina. Hår af fes, at

det uti forr åberopade Qyartal af denna Kongl#

Academiens Handlingar, pag. 278, angifne fått

at Ikilja Gull ifrån Platina, har fin riktighet,

16. Af hvad jag nu haft den åran at anfö-

ra, kan flutas 5 1:0 At ehuruvål flytande krop-
pars och Solutioners Specifica tyngder , få-

kert nog kunna utrönas Hydroftatice* få finnas

dock de fafta Kroppars , genom den vågen ,

icke få fåkert , emedan man deruti af otät-

heter , iholigheter och luftl?låfor år hindrad,

hvil-
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hvilka vid de flytande Kroppars underfokmng
kunna undanrödjas. Detta fes nog tydligt af fo-

regående prof, i det Platinas hkun ;ng med en
och famma Metal, ån varit tyngre, ån åter lätta-

re , ån den efter uträkning bordt vara. Detta
hånderock med rena Metaller, då de med IV jga-
re eller ftarkare hetta blifva fm al te och guinc,
hvaraf de få mindre eller mera ihoiigheter inuti

eller utanpå.

1:0 At man ånnu icke år vifs om Platinas

fpecifica tyngd, men at man åttninftone fåkert

kan fluta, at den år ftorre ån Gulds, emedan den
år (§.pj funnen 2Z, 003* Skulle vid den fmålt-

ningen något af Tenet blifvk förlorat , få har det

ej kunnat vara mer ån -—-af hela blanningens vigt

:

ty Herr Lewis har tagit en fådan forluft i akt vid

fammanfmåltningen af 1 del Platina och % delar

Ten, hvaraf kan Hutas, at da den förra blannin-

gen fans af näftan famma vigt med infatfm af Me-
tallerna 5 afgangen då icke varit Om den ock
tages for fa ftor; har fådan blanning efter fmålt-

ningen beftått af f| Platina och || Ten, hvilken

blanning* fpecifica tyngd har varit 10, 8275 hvar

af följer, at Platinas fpecifica tyngd varit 21, f io,

hvilken då ar den min Ila, fom Platina i en fådan

blanning, i anfeende til afgången uti Tenet, kun-
nat hafva. Nu kan fmåk metalli&t Ten ieke hat-

va hos fig mer eller mindre phlogifton, eller på
det fåttet andra fin fpecifica tyngd, { aiom Jårn-5

dcrfore lårer Platina vara anfenligen fpecifice tyn-

gre, ån "Herr Lewis ai fina egna ron flutit, ja,

tyngre ån Guld, Hade Herr Lewis hydroftati-

ce underlok t och upgifvit blanningens fpecifica

tyngd,
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tyngd, då han ilmåltc tilfamman Platina och Gulli
fa hade Platinas rätta tyngd fåkert deraf k unnas
Erhållas, Olycka år, at man ånnu icke kunnat
bekomma något mer af detta befynnerliga åmne
hit i Landet.

3:0 At et åmne gifves i Naturen, fom år

tyngre än Gull, hvilket varit det tyngfta af alla,

fom forr varit bekanta på vår Planet*
T. ) v

4:0 At de af -Herr Lewts fundne fpecifica.

tyngder på de med Bly > capelierade och afbrånde

ftycken, 19, 83 19, 136, 19 5 140 härrörd t af

de hår, befynnerligen i §, 9 omtalte drfafcer,

utan at Platina nu Ilat någon lättare del, fom den
{kulle hatt i fin bLnning , men at, fom de icke

kunnat famrnanfmålta eller blifva fulikomligen

rene ifrån Bly , hafvä defla tyngder icke varit de

ratta, -utan rymderna varit for ftora.

^:o A t man icke mycket Ican lita pa de för-

ändringar i fpecifica tyngden ^ fom af Auétorer

omtalas vara upkomne genom åtfkilliga blannin-

gar s forr ån raknings - låttet ilårmaré efterles.

6:0 At Herr LEWis^ om hvars ådelmodig-

laet jag domer af defs redighet i Ron och deras

befkrifvande, icke lärer illa uptaga defla mini
Anmärkningar ^ hålft mig fynes, at hans beröm-

värda Ron gifva (å mycket ftorre ljus, fotfx

dc blifva närmare underfokte.

1

gtffc (P i^ÉSfe

% . FÖR-



FÖRTEKNING.
På de Ron, fom åro införde i detta Qyartals

Handlingar.

t* finmärtyiingar om Svenjka Climatet - 245*

z. jLJL Näsby Socken i Öflevgothland^ bejkrif*

ven är ijff , af Hans Hederstr6m,
Kyrkoherde dårfiädes - - - - 2,63

3. Jfhandling om Iglar^ ^/ Thorbern
Bergman - • - - - 304

4. Anmärkningar vid de Ron
, fom Herr LE-

IVIS lätit infora uti Philofofbtcal Trans-

aktions*, angående Metallen Platina di Pin-

U
$

ingifne af H. T. Scheffer - - 314

REGI-
i

•v

I
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På de Ron och Ämnen, hvar om något finnet

afhandlat uti denna XVIII Volumen,

ftronomle ; uiytt fått at integrera iEqvatio Lunae,
pag. 46.

- - Obfervation på Mercnrii gång under Solen, det*

7 Novembr. 175*6, &c. 5*1.

Ben; fe Chirurgie.

Berg; af olika ften- arter, hafva olika fkapnad och
högd, 226-234.

Bojkaps-Jkotfel
; anmärkningar därvid, 286,

Bråck ; fe Chirurgie.

Caffé trädets plantering i Suriname, 236-243^
Chtrurgie; om ikador, fom Scrotum och Tefticult åro

underkaftade , famt om en lyckeligen opererad

Sarco hydrocele, 29 -35*.

* - Om Caries oflinm, famt huru ben af hufvudfkå-

len bärtfallit och åter til vuxit ,
64 -69.

- - Jåmförelfe emellan alla Starrfticknings methoder,
med nya rön, 94-117.

* - Om öfra arm - pipans brått , tirnat af et Boll-

kaft, ^34.
Climat; om Climaters indelning och om orfakerna tu

deras fkiljaktighet i köld och varma, lamt om
Svenika Climatet, 167-167, 24^-263,

- - Climatet i Våfterbotten, 72.
- - I Surinamen, 238.
Cymbal- tangenter af nytt påfund, 36.

Drag i fkärftenar och ror, huru det upvåckes, 84* 93.
Eleétricitet; fe Phyjique.

Finland; hvad förändringar Jordens yta dar undergått,

222-234.
Fifeeriers nytta ,* 247, 2fo.
- - Huru de idkas i Sjön Roxen, 291
Fogel- fångeri ; huru Loxia fångas' lefvande, 142.
FArgeri; om en blå fårg utur Pukhvets gråfet, 203.
Geographte

; Nåsby Sockens belägenhet, 265*.

Gardes -gårdar ; huru mycken Skog de öda, 284,
Gull; det nya eller hvita, rön dårom, 314,
Hafi gifva varma ifrån lig, 173,
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'JJtttans hefvårligheter , foga mindre ån köldens, 248.
Iii[t9ria Naturalis \ Örten Geum Rivale befkrifves, 120.

r °* Caifé - trädet, 236.

- - Flora Nåsbyenfis, 279.
- Fogelen Loxia, 139.

• - Djuret Skål, 177,
- - iglarna, 304.
- - Berg och Stenarter, 222-234»
HydroflaPque; ron om hvita Gullets och andra Me-

tallers Gravitates fpeciöcse
, 314- 325-.

Jord- arter
, 293.

- - Jord-brynets ändringar, 222-234.
- • jorden kan nåftan alleftådes bebos, 246.
- - Under -jordilka vårmen, 247, 263.
Island'; lyckligt, oaktadt kölden, 250.

Kaffevie - grafet \ fe Landthushållning,
K/ddedrdgt; Allmogens i Öftergötland, 299,
Koppors ympning; fe Medicine.
Knid; defs häftighet i Siberien, 1 75*. Se Climat.
* - Sått at förekomma defs ikadeliga verkan på väx-

ter, 69-73.
Landthu ha\hnng\ om Ängs - fkötfel och Caffeyie-grå*.

fets plantering, S3~$6*
- - Ogräs fvårt at utrota, f6>
~ - Sades -arters förvandling beftrides, 5*9.

- - At förekomma köldens åverkan pä Såd, 69-73.
- - At förekomma brädd ~mafk

7 78.
- - Åkerbruket i Våfterbotten, 162,
- - Befkrifuing på en Landtmanna Jor4-borr och pm

defs nytta, 199-2^2."
- - Anmärkningar vid Åkerbruket, Ang-fkötfelen och

Landtmanna-nåringen i Näsby Socken, 267-282»
Lin; om defs ikotfei och handtering, 274.

Luft ; defs omväxling nödig för djur och växter, r,

- - Uti kåilrar
,

Grafvar, Grufvor, Skepp eller Hus
inneftångd , år farlig

, jf

- - Huru väder -växling kan århållas, 3- 14, 82-93.
Mathematifke ämnen ; Problema trium Corporum, defs

iEqvation integrerad, 46.
- - Arithmetilkt Problem, at uträkna råntor och åter-

\ i betalningar pä länta Capitaler, 148.
Mathf-



Regifter.

Mathemdt. exempel af fpeeiele Solutioners nytta uti Pro
bterner, 216.

- - Theorem, om Elliptifka lunuler, fom åro qva-
drabla, 218. *

w - Formula, at uträkna Metallers fpecifica tyngder,
dä deras bindningars tyngd år gifven, 315*.

Mechanik; Vader- växlings IVlachiner, y -
1 3 , 82-93..

~ - Cymbal -tangenter, 36,

Medicine ; Rön om Gei rivalis kraft at bota Fråffor,

Diarrhéer &c. 122-139,
- - Slag, förorfakadt af trång Hals -duk, 143.
- - Rån vid Koppo-ympningen, 197. Hus-Curer, 310*

fe Chirurgie.

Metallers ; i fynnerhet hvita Gnllets grav. fpecificas, 314.
- - Forhällande i fmältning med och utan phlogifton, 321.
Meteorei obfervationer , 208

3 259,
h - Deras nytta, 250.
- - Norr&en, 61.'

Mineralogie ; fe Sten - arter;
Mvfiqne\ om Cymbal - tangenter

, 36,

Mannifkor kunna lefv-a 1 alla Climater, 246.
Närings -fång ; hvilka åro nyttige, 195, Se Landthus-

hållning.

Näsby Sockens be&rifnlng, 263-304.
Phyfique ; om Luftens egenlkaper

,
1-4.

r - Rön om Eleäriciteten , i fynnerhet defs verkan
at drifva vax ter,

- - Om köld och varma , fe Climat , MeteoroL
Platina di Pinto^\ fe G ull.

Rapakivi ; fe Sten - arter.

Roxen; anmärkningar om denna Sjö, 289.

Rag ; defs bördighet i V åderbotten, 162, Se Landt-
hushållning.

Rok; fortager köldens verkan, 69-73. Se Drag.
Skepp ; om vader - växlings angelågenhet dårpå , och

huru den århälles, 3 - 1 ; , 82-93,
Sfogar; böra måft vårdas i kalla Climater, 249.
- - Deras grufveliga äfgäng til brånfle, gård tel, hus-

byggnad m. m. uträknad , 282-286,
Skal ; huru mänga flag dåraf finnas i Öfter-Sjon, de'

ras natur och huru de fångas, 177-194.
Sno ;



Regifter*

Snh\ de£s nytta, 73, 263.

Solens olika verkan i olika Climater, 168-17^
- - På hvar och en Planet, 246»
Starrjiickning ; fe Chirurgie.

Sten ~ arter
\ anmärkningar om åtfkilliga , i fynncrhct

om Sjelffråtften eller Rapakivi, 222-234»
- »» Sten -arter i Nåsby, 292.
Sdd ; fe Landthushallning.
Träds -plantering bevifes vara högft angelägen, 285**

Vader - växling ; fe Luft.

Vårme ; fe Glimat.

Växters, drifvande genom Eleöricitet

,

- „
- Skyddande för köld genom Rok, 69.

årstidernas fkilje- marken och hvarderas långd i Sve*

Ang och Akerfkotfel ; fe handthushallwng.
Örter

;
Sagittaria, defs rötter tjäna til mat, 53.

p - Caflevia, clefs plantering och nytta, 54.
* - Geum rivale, fe Medicine.
- - Pukhvets-gråfet, fe Fargerie.

m » Örters frön kunna ligga i Jorden mänga år, och
ej förlora deras förmögenhet at gro, $6.

ÖJlcr - Sjöns vattu- hogd, märke på defs til eller af*

tagande, 74.



FÖRTEKNING,
Pa de Au£fcorer

5o
fom ingifvit något Ron til detta

Arets Handlingar.

Abildga ard, Soren^ om den förändring,

fom Sjelffratftenen fynes hafva fororfa-

kat pä Jordens fuperficies i Finland - 222
Acrel, Olof 5 jåmforelfe emellan de for-

moner och olågenheter,foni åtfölja hvarje

Starrftäcknings method, i ftod afegna ron p4
Alstromer, Patrich* befkrifning på en

Landtmanna Jordbor - ipp

Bergius 5 Jonas j om Örten Geum Rivale^

och defs kraft uti Medicine - - 118
Bergman , Thorbern > athandling om

Iglar, forfta flyeket - - - 304
Bosfj obfervation på Planeten Mercurius yi
Cneiff 5 om Skåltänget i Öftcrbotten - 177
Cronstedt, äx.Fredric; Ron om en bli

fårg utur Pukhvets gråfet eller Melampyro 205
Ekeberg 5 obfervationer på et Norrfken 61
Ferner 3 Meteorol. obfervationer for ijff 208
Gadolin, Jacob 3 anmärkningar om Skål-

fångets nytta - ip^
Hederstrom, Hans 3 befkrifning oiver

Näsby Socken i Öttergothland - - 265
Högström, Pehr ; forlok

5
at förekomma frå-

ftens ficadeliga verkan på Såd och Väx-
ter, genom Rok' 6p

Klingenstjerna y om fpeciellaSolutioners

formon vid viiTa tiliäilen uti Mathemati-
Ika Problemeiv fram for de Generaia ziS

Lehnberg, Pehr 5 Theorem om Eliiptifka

Lunuler, fom åro Qyadrabla - -218
Mallet 3 fått at jntegrera JEqvaiio Luna 46
Mellin i anni.vid Åkerbruket i Våiierbotten 162



Fortekning. ;

Norberg^ Ron om Örtefrons uthärdande i

Jorden, flera Ars tid, lian at förlora de-
ras formogenhet at grö ftj

Osbeck ; om Caflevie -gråfets Plantering 5-3

Palmqvist v anm, öfver fråmledne D. Bre-
lins påfund af Cymbal - tangenter - 36

Runeberg
5
Edvard 3 forlok at med Élcr

éfcricitetens tilbjelp drifva växter . 14
Sch ef f er , H. T. anmärkningar om Platina .

di Pmto. eller hvita Guldet - - 2

Schenmark ; nytt fatt at uträkna råntor

och återbetalningar på lånta Capitaler 148
ScHULTZ} David^ Ron vid Kopp-ympmng 197
S ch ii t iz,er v Herman; om en lyckligen

opererad Sarco- hydrocele - - 29
Scijonbergj anm. om Svenfka Papegojan 139
Si länder; om CafFé- trädet och defs Plan-

tering i Surinam - - • - 236
Tessin 5

Hans Exc. Grefve Carl Gustaf *

berättelfe om ofra armpipans brått 5 ti-

mat igenom en boll - ka it ning - - 134
Tilas

3
Daniel.} om Bergens och Jördbry-

nets olika fkapnad, genom olika ftenartcr 226
Wahlbom 5 J. G, om en Caries ojjtum

Bregmatis maxill* tnfirmis^ lom bårt-

fallit och tilvuxit å nyo - - - . 54Wargentinj om väderväxlings inrättningar 1

- - Om de nyafte påfund af vader - växling gi
- - Om Climater, och om orfakerne til de-

ras {kiljaktighet i kold och värma - i5f
- - Om Svenfka Climatet ~ - - 245*

Wikström v märke, at finna Öfterljo vat-

tu- hogdens af ellor tillagande - - 74
Zetzel j om Slag fororfakat af trång halsduk 14$
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